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Februari 2017

De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen is volop gaande!
Volgens de peilingen stijgt het aantal zetels van het CDA in de Tweede Kamer. Dat biedt
hoop, maar het zijn peilingen en we zijn er nog niet.
Mooi voor CDA Flevoland is dat we bij deze verkiezingen een Flevolandse kandidate hebben:
Chris Schotman, fractievoorzitter van de CDA Statenfractie.
Met verschillende acties, werkbezoeken en publiciteit willen we zorgen voor een mooie
verkiezingsuitslag voor het CDA. Graag houden wij u op de hoogte van de verschillende
activiteiten die in onze provincie plaatsvinden.
Een overzicht van de werkbezoeken en debatten in onze provincie:
Vrijdag 10 februari:

CDA Manifestatie met Sybrand Buma in Zwolle

Maandag 13 februari: werkbezoek van Hanke Bruins Slot aan de Noordoostpolder
Woensdag 1 maart:

verkiezingsdebat met fractievoorzitter Chris Schotman in Almere

Donderdag 2 maart:

werkbezoek van Madeleine van Toorenburg aan de
Justitiële Jeugdinrichting in Lelystad

Verderop in dit campagnebulletin vindt u meer informatie over de activiteiten.
Actuele informatie over locaties en aanvangstijden vindt u op onze website en op onze
Facebookpagina.
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www.cda.nl/flevoland
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e-mail
statenfractie@cda-flevoland.nl

Jaco Geurts
We moeten meer gaan bonzen op de deuren in Londen!
Op vrijdag 3 februari jl. bracht Jaco Geurts een bezoek aan
Swifterbant en Urk

"Nederland moet keihard op de deuren gaan bonzen in Londen, anders worden we links en
rechts ingehaald door andere EU-landen die op zoek zijn naar goede deals met de Britten."
Dat zei CDA Tweede Kamerlid Jaco Geurts tijdens zijn bezoek aan Swifterbant en Urk.
Volgens de woordvoerder land- en tuinbouw en visserij zijn het juist die sectoren die een
groot belang hebben bij een goede positie na de Brexit.
Volgens Geurts merkt hij nu al dat verschillende landen bij Londen aankloppen om hun
marktpositie voor land- en tuinbouwproducten in Groot-Brittannië te handhaven. "Ons
kabinet wil juist afwachten tot de Brexit-onderhandelingen starten, maar dan is het te laat,"
vreest Geurts.
Visserij
Ook voor de visserij is alertheid erg belangrijk, zegt het Kamerlid. Tijdens zijn bezoek aan
Urk werd zijn zorg gedeeld door vertegenwoordigers uit de visserij en de visindustrie. Als
Groot-Brittannië uit de EU stapt heeft dat grote gevolgen voor de Nederlandse visserij, zowel
voor de afzet van visproducten als voor de Nederlandse vissersvloot, die wellicht minder
toegang krijgt tot de Britse wateren.
Geurts vindt dan ook dat visserij en de agrosector een hogere prioriteit moeten krijgen bij het
kabinet.

Agrofood Agenda
Het werkbezoek aan Flevoland was voor de CDA’er de kans om met verschillende mensen en
organisaties in gesprek te komen. In Swifterbant kreeg Geurts uit handen van wethouder
Dirk Minne Vis de Agrofood Agenda Dronten overhandigd, terwijl het Kamerlid op Urk in
gesprek ging met ondernemers, vissers en vissersvrouwen.
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Vissersvrouwen
De laatste groep heeft zich onlangs verenigd onder de naam Trotse Vissersvrouwen. “Er
spreekt zo weinig gevoel uit alles wat er op het ministerie of in Brussel wordt besloten,” zei
een van hen. “We zijn trots op onze mannen en hun beroep en dat willen we uitdragen”.
Geurts ging meteen in op het aanbod van de vrouwen om eens langs te komen in de Tweede
Kamer.
De vissers, verenigd in de belangenorganisatie EMK (Eendracht Maakt Kracht) kregen steun
van Geurts. “Wat jullie doen is goed, maar weet de samenleving dat ook? Blijf daarover met
de consument in contact. Be good and tell it.”
Anti-discardban
De vissers hadden weinig goede woorden over voor de discards ban, en daarin vonden ze een
medestander in Geurts. “We zijn doorgeschoten en dan druk ik me voorzichtig uit.”, zei hij.
“De uitvoering van deze maatregel is simpelweg onmogelijk.“
Visserijcoalitie
Wat de komende verkiezingen betreft, liet Geurts nog waarschuwende geluiden horen. “We
hebben nu een ‘visserijcoalitie’ in de Kamer van partijen die opkomen voor de vissers. Die
coalitie heeft een meerderheid van precies één zetel. Ik ben er echter niet gerust op dat na
15 maart de PVV nog bij die coalitie wil horen. Hun steun is flinterdun en je weet niet wat er
gebeurt als zij de grootste partij worden. Daar moet de visserijsector zich goed bewust van
zijn.”
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De CDA-activiteiten uitgelicht

Vrijdag 10 februari
CDA Manifestatie met Sybrand Buma in Zwolle
Wil jij meer weten over hoe het CDA wil werken aan een ‘Beter Nederland’?
Heb je een vraag over een bepaald thema? Of wil je geïnspireerd raken
door Sybrand Buma?
Kom dan naar de themabijeenkomst ‘Zorg voor elkaar’ in Zwolle.
Start van de bijeenkomst: 19.00 uur
Locatie: Deltion College – Zwolle

Maandag 13 februari
Werkbezoek Hanke Bruins Slot aan de Noordoostpolder
Thema-avond ‘Zorg dichtbij huis’ met Hanke Bruins Slot, Tweede Kamerlid,
Frank Kodden, directeur ZONL en Jan van Faassen, huisarts in Emmeloord.
Start van de bijeenkomst: 20.00 uur
Locatie: ’t Voorhuys – Emmeloord

Woensdag 1 maart
Verkiezingsdebat met fractievoorzitter Chris Schotman in Almere
Een debat over betaalbaarheid en beschikbaarheid van het Wonen,
georganiseerd door het samenwerkingsverband van Woonbond,
Lokaal FNV en Cliënten Beraad Almere.
Start van de bijeenkomst: 13.15 uur
Locatie: Stadhuis Almere

Donderdag 2 maart
Werkbezoek Madeleine van Toorenburg aan de
Justitiële Jeugdinrichting in Lelystad
Start van de bijeenkomst: 13.00 uur. Vanaf 15.00 uur zijn
belangstellenden welkom. Het aantal deelnemers aan deze bijeenkomst
is beperkt.

Mist u activiteiten in dit overzicht? Meld het ons dan via statenfractie@cda-flevoland.nl.
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