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Beste mensen,  
 
De CDA-verkiezingscampagne is volop gaande!  
We moeten vooral de laatste dagen heel zichtbaar zijn in alle  
gemeenten en in de media. In de tijd daar naar toe organiseren  
we diverse werkbezoeken, zullen er debatten zijn overal in de provincie 
en zullen er allerlei uitingen zijn via advertenties, posters, banners in  
de buitengebieden, twitter en facebook! 
 
Het is belangrijk dat u allemaal meedoet. Hoe meer groen in de straten en pleinen van 
Flevoland, hoe meer CDA, hoe beter het is voor de toekomst van onze provincie. 
U wilt toch ook niet dat D66 de grootste partij wordt, of dat de Partij van de Dieren met meer 
dan één zetel in Provinciale Staten komt? Daarom moeten we van ons laten horen! We 
hebben een goed verhaal en zijn bestuurlijk vaardig. Kortom: alle reden om mensen op het 
CDA te laten stemmen! Het is van belang om zoveel mogelijk mensen te attenderen op de 
bijeenkomsten die worden georganiseerd en hen te vertellen over onze opvattingen en 
ervaringen.  
 
Vriendelijke groet, 
Namens het campagneteam Provinciale Staten CDA Flevoland 
 
Marianne Luyer, lijsttrekker 
 
 
 
Onderstaand treft u een overzicht aan van de werkbezoeken  

van de landelijke politici aan onze provincie.  

 
13-02 Agnes Mulder – innovatie in de polder; Marknesse 
16-02 Maria Martens – in gesprek over de Eerste Kamer; Dronten 
19-02 Michel Rog – het belang van goed onderwijs; Almere en Lelystad 
27-02 Jaco Geurts – vitaal platteland; Zeewolde en Dronten 
02-03 Mona Keizer – meldhetmona.nl; Urk en Lelystad 
06-03 Pieter Heerma – participatie en zorg; bezoek Reedewaard Almere 
06-03 Annie Schreijer-Pierik – nautisch onderwijs, visserij, vitaal platteland; Urk en Dronten 

 

Campagnebulletin 
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Agnes Mulder 
Innovatie in de polder!  
 
Vrijdag 13 februari jl. bij Hokofarm Group in Marknesse. 

 
 
 
 
 
Het CDA zet in op innovatie in het bedrijfsleven in Flevoland. Hokofarm is een voorbeeld van 
zo’n prachtig bedrijf.  
 
 

 
 
 
Lastig om goed geschoold personeel te vinden 

Het is lastig om goed geschoold personeel te vinden voor de technisch hoogwaardige 
producten die het bedrijf maakt, zoals een melkrobot. Hokofarm doet een pleidooi voor 
gerichte vakopleidingen voor technische mensen. Dat ontbreekt in Flevoland. Het CDA pakt 
dit op, want dit sluit aan op een van de belangrijkste speerpunten: regionale economie = 
bedrijfsleven samen met het onderwijs in Flevoland. De provincie moet hierin investeren, 
zoals gedeputeerde Jan-Nico Appelman van het CDA al heeft gedaan. Denk hierbij aan het 
composietenonderwijs en het nautisch onderwijs op Urk!  
 
Onbereikbaar met openbaar vervoer 

Een heel praktisch probleem waar een bedrijf als Hokofarm mee kampt, is de bereikbaarheid. 
Het bedrijf is gevestigd in het voormalige Waterloopkundig Laboratorium, tussen Marknesse 
en Vollenhove. Vrijwel onbereikbaar met het openbaar vervoer, waardoor het met name voor 
stagiaires – die vaak nog geen auto hebben – haast onmogelijk is om hier te komen. Betere 
busverbindingen zijn juist voor dit soort bedrijven noodzaak. 
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Maria Martens 
In gesprek over de Eerste Kamer en de verkiezingen 
 
Maandag 16 februari jl. bij ALV CDA-Dronten. 

 
 
 
 
 
Maria Martens was op maandag 16 februari jl. aanwezig bij de ALV van CDA-Dronten.  
De leden gingen met haar in gesprek over de Eerste Kamer en de verkiezingen. Ook daarom 
zijn de provinciale verkiezingen op 18 maart a.s. belangrijk: we willen een grote 
vertegenwoordiging in de Eerste Kamer. 
 
 

 
 
 
'De Eerste Kamer is niet politieker geworden' aldus Maria Martens. 

'Het blijft echt een Kamer van reflectie en toetsing!' 
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Michel Rog 
Het belang van goed onderwijs!  
 
Donderdag 19 februari jl. bij CAH Almere en Arcus Lelystad. 

 
 
 
 
 
CDA-Almere en CDA-Flevoland gaan samen met de Agrarische Hogeschool (CAH) bekijken 
hoe ze studenten kunnen helpen die moeilijk op gang komen in het eerste jaar. Dat hebben 
de drie partijen afgesproken tijdens een werkbezoek van CDA Tweede Kamerlid Michel Rog.  
 
CAH-directeur Will Bekkering presenteerde de goedlopende studie Toegepaste Biologie, die 
door weekblad Elsevier is aangemerkt als topopleiding. Bekkering denkt dat de basis 
daarvoor al in het eerste jaar wordt gelegd. Verschillende eerstejaars kennen namelijk 
problemen om op gang te komen. "Op een hbo is het heel anders leren dan op een mbo. Ze 
moeten leren in een team te werken. Communiceren en plannen is voor verschillende 
mensen lastig. Daarbij moeten ze begeleiding krijgen", aldus Bekkering. "Daarom willen we 
tweedejaars als buddy aan eerstejaars koppelen, zodat ze een zachtere landing in het hbo 
krijgen." 
 
CDA-Flevoland lijsttrekker Marianne Luyer en Almere-wethouder Froukje de Jonge van 
Participatie (CDA) waarderen de inzet van het CAH. Marianne: "Studenten moeten kansen 
krijgen hun studie af te ronden. We hebben al extra contactbegeleiding in het mbo en 
blijkbaar heeft het hbo er ook behoefte aan. Dan moeten we kijken wat we met elkaar 
kunnen doen." 
 
Dat er veel studenten komen met een rugzakje, vindt de CAH niet erg. Sterker nog, de 
hogeschool is er trots op dat zij deze studenten kansen biedt. Bekkering drukte Tweede 
Kamerlid Rog wel op het hart dat het financieel mogelijk moet zijn deze studenten te 
begeleiden. En de CAH doet het goed. Waar zij in 2010 startte met 17 leerlingen zijn het er 
nu 280. En over 5 jaar hoopt de hogeschool 700 leerlingen te hebben. Zo'n tien procent van 
het huidige aantal studenten komt uit Almere, maar dat percentage is stijgende, zo zegt 
CAH-directeur Will Bekkering.  
 
Ten slotte kreeg Marianne nog een wens mee van de directeur. Zij wil graag een lectoraat 
rond de Floriade. De CDA-lijsttrekker had daar wel oren naar. "We moeten kijken of wij de 
unieke positie van de hogeschool nog beter kunnen uitventen." 
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Jaco Geurts 
Vitaal Platteland; het CDA maakt er werk van! 
 
Vrijdag 27 februari a.s. om 11.00 uur bij  

BrioBrass in Zeewolde en om 12.45 uur bij het melkveebedrijf 

van de familie Berghorst in Dronten. 
 
 
 
 
Op 27 februari a.s. zal Tweede Kamerlid Jaco Geurts, woordvoerder land- en tuinbouw, een 
bezoek brengen aan twee jonge ondernemers die model staan voor vitale initiatieven. Hij 
brengt vanaf 11.00 uur een bezoek aan BioBrass in Zeewolde. De ondernemer, Gerjan 
Snippe, nam het initiatief tot het telen en vermarkten van een zestal biologische koolsoorten, 
de zgn. brassica's. Op zijn, 200 ha omvattende, grondgebied heeft hij een zeer succesvolle 
strategie ontwikkeld.  
 
Rond 12.45 uur bezoekt Jaco Geurts ook het melkveebedrijf van de familie Berghorst in 
Dronten. Dit bezoek zal in het teken staan van de thema’s die spelen rond de 
melkveehouderij zoals de Melkveewet en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) die nu ter 
inzage ligt. Wat betekent deze wet- en regelgeving voor dit jonge bedrijf.  
 
Het CDA pleit al langer voor het maken van strategische keuzes op landbouwgebied: alleen 
zó kunnen we er voor zorgen dat er in de toekomst voldoende en betaalbaar voedsel is.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mona Keijzer 
Stop het uitkleden van de zorg 
 
Maandag 2 maart a.s. vanaf ca. 15.00 uur op Urk;  

om 19.30 uur in Atol-Plaza in Lelystad. 

 
 
 
 
Mona Keizer gaat in gesprek over o.a. de WMO.  
Ondervindt u problemen met zorg, of wordt er helemaal niet voor u gezorgd? 
Kom dan op maandag 2 maart a.s. om 19.30 uur naar Atol-Plaza in Lelystad.  
 
Bent u niet in de gelegenheid om te komen, mail dan uw vragen naar: meldhetMona@cda.nl. 
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Pieter Heerma 
Participatie en zorg 
 
Vrijdag 6 maart a.s. van 10.00 tot 12.00 bij Reedewaard  

in Almere. 

 
 
 
 
In Almere Haven is inmiddels gewerkt aan de realisatie van een nieuwe opvangmogelijkheid 
van Alzheimer patiënten in Flevoland, genaamd Reedewaard. 
Deze voorziening komt er omdat de provincie hiervoor geld beschikbaar stelt via de IFA-
gelden.  
 
Er is een enorme wachtlijst voor deze voorziening voor Alzheimer patiënten met een ZZP-5 
indicatie. Het is mooi dat er nieuwe investeerders zijn die dergelijke voorzieningen willen 
ontwikkelen. Reedewaard is ingericht op het nieuwe principe van het scheiden van wonen en 
zorg. De bewoner huurt zijn/haar woning; de ter beschikking gestelde zorggelden worden 
efficiënt en effectief gebruikt voor zorg!  
 
CDA-wethouder Froukje de Jonge is erin geslaagd om in dit project arbeidsplaatsen te 
creëren voor oudere werkzoekenden in Almere. Een win-winsituatie dus, dankzij een goede 
samenwerking tussen CDA-Almere en CDA-provincie! 
 
Met Pieter Heerma wordt een bezoek gebracht aan Reedewaard en worden de kansen en 
barrières voor participatie, met name van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
besproken.  
 
 
 
 
 
 

Annie Schreijer-Pierik 
Nautisch onderwijs, visserij, vitaal platteland  
en digitale ontsluiting 
 
Vrijdag 6 maart a.s. om 11.00 uur op Urk;  

aansluitend bij CAH Dronten. 

 
 
 
 
Op vrijdag 6 maart a.s. brengt Europarlementariër Annie Schreijer een bezoek aan Flevoland. 
Als eerste brengt ze een bezoek aan Urk. De ontwikkelingen van het nautisch onderwijs in 
samenhang met de visserij, zijn onderwerp van gesprek.  
 
Daarna wordt afgereisd naar Dronten om een bezoek te brengen aan de CAH. Onderweg een 
korte stop om aandacht te vestigen op de digitale ontsluiting van het platteland. Ruimte voor 
ondernemen en innovatie vraagt om goede en snelle internetverbindingen. In Dronten vindt 
op dit moment een succesvol experiment plaats met "draadloos" internet.  
Annie Schreijer zal een deel van een les bijwonen en in gesprek gaan met studenten over de 
ontwikkelingen in het onderwijs in relatie tot het vitaal platteland. De CAH is continu op zoek 
naar aansluiting op de ontwikkelingen in de landbouw. Andersom wordt vanuit onderzoek en 
onderwijs input geleverd voor innovaties in de agrarische sector. 
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Elco Brinkman 
Hoe de provincie Flevoland ondernemers helpt 
 
Datum volgt z.s.m. 

 
 
 
Een lunchbijeenkomst voor ondernemers die wordt gehouden in  
restaurant Etensreis – Bataviawerf Lelystad.  
 
Nadere informatie over datum en programma volgt z.s.m.  
 
 
 
 
 
 

 

Bijeenkomst duurzame energie 
 
Woensdag 11 maart a.s. in Almere. 

 
 
 
Woensdag 11 maart a.s. van 9.30 tot 12.30 uur in gebouw  
het Klokhuis (Almere-Poort) met een rondleiding door het  
Columbuskwartier door programmamanager duurzame energie van de gemeente Almere, 
mevrouw A.M. van Osch. 
 
Er is gelegenheid tot discussie naar aanleiding van een presentatie over de transitieagenda 
door de heer Wijtze Boomsma, CDA-lid en ondernemer. 
Het slotwoord wordt verricht door lijsttrekker Marianne Luyer. 
Gastheer: wethouder Henk Mulder van de gemeente Almere.  
 
 
 
 
 
 
 

Overige bijeenkomsten 
Verkiezingsdag 
 

Woensdag 18 maart a.s. 

 
 
 
Op woensdag 18 maart a.s. vinden de verkiezingen plaats voor  
Provinciale Staten en het Waterschap. ’s Avonds vindt een bijeenkomst plaats in het 
provinciehuis in Lelystad. Iedereen is hier van harte welkom! 
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Overzicht debatten 
 
Datum Tijd  Organisatie Locatie In debat 

donderdag 
5 maart  

16:00- 
18:30 

Bouwend Nederland  
regio Oost 

Knipscheer infra - 
Emmeloord 

Marianne Luyer 
Wobbe Bouma 

donderdag 
5 maart 

20.00- 
22.00 

LTO Noord De Meeuwenhoeve 
Lelystad 

Wobbe Bouma 

     
dinsdag 
10 maart  

16.00– 
18.30  

Omroep Flevoland: 
Flevoland kiest debat TV 

Omroep Flevoland Marianne Luyer 

dinsdag 
10 maart 

16.00 IVN Jongerendebat Provinciehuis 
Lelystad 

Jan-Nico Appelman 

donderdag 
12 maart 

16.00– 
17.30  

Debat Ondernemen en 
Economie, VBA 

Provinciehuis 
Lelystad 

Marianne Luyer  
Jan-Nico Appelman 

donderdag 
12 maart 

19.00 Provincie Flevoland – debat 
over o.a. Lelystad Airport, 
Oostvaarderplassen en 
werkeloosheid 

FlevoMeer 
Bibliotheek 
Lelystad 

Marianne Luyer 
Jan-Nico Appelman 

vrijdag  
13 maart  

20.00 Verkiezingsdebat  Kaap Flevo 
Zeewolde 

Koos Hopster 

     
dinsdag  
17 maart 

18.30-
19.00  

Radio Forum Omroep Flevoland Jan Nico Appelman 
Johan van Slooten 

dinsdag  
17 maart 

18.00-
21.00  

Debat Almere Rotary  View Almere Marianne Luyer 

 

 

 
 

Hou zaterdag 7 en 14 maart a.s. vrij in uw agenda voor het CDA! 
Nadere info volgt. 
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Laatste nieuws vanuit Provinciale Staten 
 
 
CDA wil regionale zeggenschap in boren naar schaliegas 
 
De provincie Flevoland en de gemeenten moeten een grotere stem  
krijgen als het gaat om het boren naar schaliegas in de provincie.  
Nu ligt alle verantwoordelijkheid bij het Rijk en dat vindt het CDA  
niet terecht. 
 
Op dit moment werkt het Rijk aan diverse plannen en wetten om het  
boren naar schaliegas te reguleren. De rol van provincie en gemeenten  
is daarin nog te beperkt, vindt het CDA. 
 
“Wij moeten als provincie en gemeenten een volwaardige gesprekspartner zijn voor de 
minister als het om schaliegas gaat,” zegt Chris Schotman van het CDA. “Zeker voor 
Flevoland is dit erg belangrijk, omdat het Rijk al een paar locaties in Noordoostpolder op het 
oog heeft. We kunnen nu alleen maar bezwaar maken als de concrete plannen er al liggen, 
maar er moet al veel eerder met ons gepraat worden zodat we kunnen meebeslissen.” 
 
Tegen boringen 

Het CDA vindt dat alleen op regionaal niveau een goede inschatting kan worden gemaakt van 
de maatschappelijke impact op schaliegasboringen. “Wij zijn tegen het boren naar schaliegas, 
maar het Rijk heeft daar nu nog teveel zeggenschap over,” aldus Chris Schotman. “Als het 
Rijk de provincie serieus neemt, krijgen we een volwaardige beslissingsbevoegdheid als het 
gaat om de inhoudelijke keuze om naar schaliegas te boren.” 
 
Provinciale verordening  

Op woensdag 18 februari jl. heeft Provinciale Staten gesproken over de verordening Fysieke 
Leefomgeving waarin het boren naar schaliegas wordt ingekaderd. Het CDA stelt dat dit een 
goede stap is, maar geen oplossing voor meer zeggenschap. Het Rijk kan met haar eigen 
wetten en regels de provincie nog steeds "buiten spel" zetten, ondanks de provinciale 
verordening.  
 
Het CDA-Flevoland heeft daarom het College van Gedeputeerde Staten dringend verzocht om 
het punt van meer regionale zeggenschap bij de minister onder de aandacht te brengen. 

 
 
 
 

 


