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Dank voor Uw vertrouwen

Vanmorgen heeft de Kiesraad de officiÃ«le uitslag van de verkiezingen voor het Europees parlement vastgesteld.
Hierbij is vastgesteld dat ik opnieuw ben verkozen als EuroparlementariÃ«r voor het CDA. Uit de 41.846 stemmen
blijkt veel steun en vertrouwen van de kiezers. Dit zijn er bijna 50% mÃ©Ã©r dan in 2004. Ik ben daar erg blij mee,
het vormt een aansporing door te gaan met de aanpak die we in de eerste periode hebben ontwikkeld. De
Kiesraad heeft tevens vastgesteld dat ook Wim van de Camp, Ria Oomen-Ruijten, Corien Wortmann-Kool en
Esther de Lange een zetel zullen bezetten in het Europees Parlement.

Allereerst dank ik de kiezers voor hun vertrouwen. We zijn, vooral in de provincies Brabant en Zeeland, goed
zichtbaar geweest in de campagne. Dit is met name te danken aan de vrijwilligers in de afdelingen en het
campagneteam. Zij hebben gezorgd voor het plakken van de borden, het verspreiden van de folders en het
plaatsen van artikelen. Het was voor mij steeds weer een inspiratie met de lokale mensen op te kunnen trekken.

Uiteraard blijf ik toegankelijk voor U en ik zal mijn koffiegesprekken op maandag voortzetten. In de afgelopen
jaren heb ik zo met velen van U kunnen spreken. Ook gaan we verder met het ontvangen van bezoekers in Brussel
of Straatsburg.

Inhoudelijk wil in de accenten van de eerste periode versterken. Het gaat hierbij om de commissies voor
Regionale Ontwikkeling, voor Industrie, Telecommunicatie, Onderzoek en Energie en de commissie Milieu,
Volksgezondheid en Voedselzekerheid.

Aanstaande maandag vindt de eerste bijeenkomst plaats van de nieuwgekozen CDA-delegatie onder leiding van
lijsttrekker Wim van de Camp. Later die week start ook het parlementaire werk.

Ik wil de opgebouwde contacten ook in de komende jaren behouden en uitbouwen. We zullen U, als U dit op prijs
stelt regelmatig onze Nieuwsbrief blijven toesturen.

Aanstaande zondag vanaf 14.00 uur zullen we het glas heffen op de herverkiezing. Plaats van handeling: Zaal
â€œHerculesâ€, Rijtseweg 1 te Diessen. U bent daarbij van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Lambert van Nistelrooij

Wilt u meer informatie over de gebeurtenissen rondom de Europese Verkiezingen
klik dan HIER >>
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