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De wereld op z’n kop! Wie had kunnen bedenken dat het jaar 2020 volledig in 
het teken zou staan van het coronavirus. Een virus dat zich gemakkelijk 
verspreidde en in een mum van tijd ook ons land wist te bereiken. We kwamen 
terecht in een wereld en samenleving die we niet kenden en waar we ook niet 
op waren voorbereid. Mensen werden (ernstig) ziek en maatregelen waren 
noodzakelijk om het virus eronder te krijgen. Allemaal kregen we daarmee te 
maken in ons dagelijks leven met ons werk, school, familiebezoek, ja wat niet? 

Een anderhalvemeter samenleving, dus afstand houden van elkaar. Hoe moeilijk en vooral 
onplezierig is dat?  Mensen zijn sociale wezens en allemaal unieke personen, we willen elkaar 
ontmoeten en samen zijn. We willen geen afstand, maar juist dichtbij zijn. Elkaar begroeten, 
feliciteren of juist troosten allemaal met een knuffel, een zoen, of een warme hand. 
Zeker in deze tijd van Kerst en Oud & Nieuw is het besef misschien nog wel groter dat we elkaar 
nodig hebben en er ook voor een ander willen zijn. De mens als verbinder in onze samenleving, dat is 
waar het CDA zich sterk voor maakt en dat is in deze tijd nóg harder nodig. Als CDA zijn we dan ook 
ontzettend trots op al die mensen die zich inzetten om, ondanks alle beperkingen, op een veilige 
manier menselijk contact mogelijk te blijven maken via werk, sport, buurt, school noem maar op. 
Ook via andere (digitale) manieren weten we elkaar te vinden!  
Voor het nieuwe jaar hopen we dat natuurlijk dat de anderhalve meter niet meer nodig is en elkaar 
weer ongedwongen kunnen ontmoeten en spreken. De CDA-fractie wenst u voor 2021 alle goeds! 
 
Chris Schotman 
Fractievoorzitter CDA Flevoland 

 

Hennie Bogaards vertrekt uit Provinciale Staten 

Per 1 januari vertrekt ons fractielid Hennie Bogaards uit Emmeloord uit Provinciale Staten. Zij gaat 
op die datum aan de slag bij zorgorganisatie Driezorg in Zwolle en zij kan deze drukke baan niet 
met het (ook drukke!) Statenwerk combineren. 

 

Fractieflits 
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Hennie is sinds de verkiezingen van 2019 Statenlid. 
Daarvoor was ze onder meer wethouder in 
Noordoostpolder. “Provinciale politiek was voor mij 
weer een extra ervaring”, zegt ze. “Samen met andere 
partijen heb ik me vooral ingezet voor de Lelylijn, de 
N50 en de subsidie voor La Mascotte. Daar kan ik 
tevreden op terug kijken.” 

Helemaal stoppen met het CDA doet ze niet; ze blijft 
interim voorzitter van de afdeling Noordoostpolder. 

Bogaards wordt in de Statenfractie opgevolgd door Wim Klink uit Zeewolde. In de volgende 
Fractieflits maken we uitgebreid kennis met hem. 

We wensen Hennie veel succes in haar nieuwe baan, en Wim met zijn nieuwe taak binnen onze CDA-
fractie! 

 

 

 Elise Hordijk (21) voert staartlijst Tweede Kamerverkiezingen aan 

De 21-jarige Elise Hordijk uit Zeewolde voert de provinciale staartlijst aan van het CDA bij de 
Tweede Kamerverkiezingen van maart. Deze lijst is een aanvulling op de landelijke kandidatenlijst, 
met uitsluitend Flevolandse kandidaten. Alle zes gemeenten zijn in de staartlijst 
vertegenwoordigd. 

Elise is student Bedrijfskunde in Utrecht maar is daarnaast volop actief voor het CDA in Flevoland. 
Behalve fractie-assistent voor de fractie in Provinciale Staten is zij ook voorzitter van het CDJA 
Flevoland, de jongerenafdeling van de partij. 

Jongeren 
“Voor mij is het belangrijk dat ook jongeren actief en zichtbaar zijn in de politiek,” zegt ze. “Er zijn 
veel opgaven voor onze provincie en voor het hele land, bijvoorbeeld woningbouw, het leenstelsel en 
de arbeidsmarkt. Jongeren spelen daarin een belangrijke rol. Als staartlijst-kandidaat kan ik als 
ambassadeur daarvoor fungeren”. (De volledige staartlijst vindt u hier.) 

https://twitter.com/JvanSlootenCDA/status/1275866001243025415
https://www.cda.nl/flevoland/mensen/wim-klink
https://www.cda.nl/flevoland/actueel/nieuws/elise-hordijk-21-voert-flevolandse-staartlijst-aan-bij-kamerverkiezingen
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Landelijke lijst 
Kamerlid Hilde Palland uit Kampen, die Flevoland als haar aandachtsgebied heeft, staat op een 
verkiesbare 12e plaats. “Ik ben vereerd met deze mooie plek en het vertrouwen dat daaruit spreekt,” 
zegt Palland. “Ik zet mij er voor in ook na de verkiezingen de Flevolandse belangen te behartigen en 
contacten te onderhouden.“ 
 
De Almeerse wethouder Froukje de Jonge staat op plek 31. “Ik ben tussentijds gevraagd terug te 
komen als wethouder in Almere en die taak heeft mijn prioriteit. Maar de verbinding met de 
landelijke CDA-fractie is er en met deze 31e plaats draag ik graag een steentje bij om die verbinding 
te verstevigen.”   

Foto vlnr: Froukje de Jonge, Hilde Palland, Elise Hordijk 

 
 

 

Nog geen oplossing ‘Tong van Lucifer’ 

De ‘kwestie Tong van Lucifer’ is voorlopig nog niet opgelost. 
Waren we in het voorjaar van 2020 nog optimistisch over 
een snelle oplossing voor het beschadigde kunstwerk, nu 
blijkt dat het onderzoek ernaar nog wel een tijdje gaat 
duren. Het CDA is er niet blij mee. 

Tijdens de begrotingsvergadering van november  stond een 
voorstel op de agenda om €200.000,- uit te trekken voor 
reparatie, terugplaatsing en een onderzoek daarnaar (het 
onderzoek alleen al zou €75.000,- moeten kosten). Maar dat 
was voor een aantal partijen iets te snel. Immers, geld begroten terwijl het benodigde onderzoek nog 

https://www.cda.nl/flevoland/actueel/nieuws/het-dilemma-van-de-tong
https://www.cda.nl/flevoland/actueel/nieuws/het-dilemma-van-de-tong
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niet is uitgevoerd is nogal ongewoon. Bovendien: is €75.000,- niet wat veel voor zo’n onderzoek? Wij 
vonden van wel. 

Eerdere motie 
Verder vonden wij dat onze motie van dit voorjaar, ingediend met GroenLinks, (nog) niet helemaal 
was uitgevoerd. Daarin werd gevraagd naar een onderzoek naar alle mogelijke scenario’s voor het 
kunstwerk, dat aan de Staten voor te leggen die er vervolgens over kan oordelen. Maar dat 
onderzoek is er niet gekomen en er is ons ook nog geen inhoudelijk voorstel voorgelegd. 

Meer partijen in de Staten waren het met GroenLinks en CDA eens dat de gedeputeerde met het 
voorstel bij de begroting iets te hard van stapel ging. Vandaar dat wij een nieuwe motie indienden 
(met SP, VVD en PVV), die door een meerderheid van PS is aangenomen. 

In deze motie vroegen wij het volgende: 

• Een quickscan uit te voeren en daarin alle mogelijkheden en onmogelijkheden tot plaatsing 
of verplaatsing van het kunstwerk binnen de Provincie Flevoland en inzichtelijk te maken in 
een informatiedocument; 

• Alle gemaakte afspraken over de locatie, onderhoudskosten, naamgeving van het kunstwerk 
op te nemen in het gevraagde informatiedocument; 

• Vóór de inzet van geld te komen met een uitwerking van deze motie en een onderbouwing 
voor het budget aan PS voor te leggen 

Met andere woorden: éérst een (goedkope) quick scan, daarna een voorstel en dán pas eventueel 
budget reserveren voor datgene wat we met de Tong van Lucifer willen doen. Zo'n quickscan hoeft 
geen €75.000,- te kosten wat ons betreft. Een bedrag van ten hoogste €20.000,- lijkt ons daarvoor 
voldoende. 

Zoals we al eerder hebben gezegd zijn we ons bewust van de gevoeligheden die de Tong van Lucifer 
oproepen bij veel mensen. Juist daarom is het noodzakelijk dat wij als politiek een goed afgewogen 
besluit kunnen nemen op basis van de juiste feiten en cijfers. 

Vooralsnog wachten we het voorstel van de gedeputeerde af. 

 

 

Nieuwe kansen voor pulskorvisserij? 
 

Hoopvol nieuws uit Brussel in oktober: dankzij de inzet  van 
verschillende Nederlandse Europarlementariërs, onder wie 
CDA’er Annie Schreijer-Pierik, komt 
de pulskorvisserij misschien weer op de Brusselse agenda. 
Deze vorm van visserij is al enige tijd verboden omdat het 
nadelige gevolgen zou hebben voor de vissen, maar uit een 
rapport van het ICES (International Council for the 
Exploration of the Sea) van eerder dit jaar zou blijken dat de 
effecten van pulskor veel positiever zijn dan eerder gedacht. 

Mogelijk wordt deze voor Urk erg belangrijke vorm van visserij in de loop van 2021 weer op de Brusselse 
agenda’s geplaatst. 

 

 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/22-april/15:30/Motie-7-vreemd-GroenLinks-CDA-Besluit-aanvullend-onderzoek-reparatie-kunstwerk-Tong-van-Lucifer-1.pdf
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“Solidariteit is belangrijker dan ooit” 
 
‘Samen komen we deze crisis te boven. Wees solidair, creatief en durf hulp te vragen en te geven aan 
elkaar’, zegt onze gedeputeerde Jan Nico Appelman op de website van CDA Almere over de Flevolandse 
aanpak van de coronacrisis. Juist nu is solidariteit belangrijker dan ooit, zegt hij. 
 
Het complete interview is te vinden op de website van CDA Almere.  
  

 
 

 

 

Pieter Omtzigt bij Urk FM: Lelylijn, Brexit en belang van de regio’s 
 
Zaterdag 7 november was CDA-Kamerlid Pieter 
Omtzigt te horen in de uitzending van het 
programma  Visser & de Vries  van de lokale 
radiozender Urk FM. Terwijl Pieter op het 
voetbalveld stond te wachten om als 
scheidsrechter van het team van z'n dochter te 
beginnen, sprak hij met de Urker presentatoren 
over o.a. de aandacht voor Flevolandse 
onderwerpen in het verkiezingsprogramma, de 
Lelylijn, de Brexit en de gevolgen voor de 
visserij, en of hij nou een strenge scheidsrechter was... ;-) 
 
Het interview kunt u hier beluisteren. 
 

 
 
 

 

https://www.cda.nl/flevoland/almere/actueel/nieuws/intervieuw-gedeputeerde-jan-nico-appelman
https://www.youtube.com/watch?v=QJowT5DYK-w
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De fractie van CDA Flevoland wenst iedereen veel geluk en gezondheid 
in 2021! 

 
 

 


