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Veel mensen vroegen mij de laatste 

weken hoe mijn eerste 100 dagen in de 

Tweede Kamer waren. De eerste weken 

moest ik mijn weg zoeken. Dankzij 12 

cursussen van de griffie, het CDA-klasje 

voor de nieuwelingen en adviezen van 

aardige collega’s ben ik nu ingewerkt.  

  

Ik heb mijn maidenspeech gehouden en 

diverse debatten met ministers gevoerd: 

Kamp, Asscher en Plasterk. Een groot 

dossier is de discussie over het beter 

beschermen van Nederlandse bedrijven. 

Daarnaast heb ik diverse moties ingediend 

die allen werden aangenomen.  

Beste mensen, 



  

Uiteraard heb ik ook schriftelijke vragen 

gesteld: over de onderhoudsplanning van de 

A58 en de huizen in  Sluiskil met 

wateroverlast. Omdat ik als eerste 

nieuweling een mondelinge vraag en debat 

er doorheen kreeg, ontving ik van de langer 

zittende Kamerleden een fles wijn.  

  

  

In juni vond het halfjaarlijks overleg 

plaats met vertegenwoordigers van 

de andere landen van het Koninkrijk: 

Aruba, Curaçao en Sint Maarten. 

Ook was er een overleg met de drie 

eilanden in het Caribisch gebied die 

een gemeente zijn: Bonaire, Sint 

Eustatius en Saba. 

  

Natuurlijk zijn er regelmatig ontvangsten van bezoekers en groepen, zoals 

leerlingen van de basisschool uit Vlissingen en studenten van de Tilburg 

University. 

 

  

Mijn portefeuilles zijn: mededinging, aanbestedingen, telecom, postmarkt, 

Koninkrijkrelaties en Rijksdiensten. Het is een drukke baan, maar ik vind het 



 

zeer eervol dat ik volksvertegenwoordiger mag zijn. Ik voer dan ook veel 

gesprekken met medewerkers van bedrijven en brancheorganisaties. 

 

Maar vooral met CDA-leden zoals op afdelingsvergaderingen, bijeenkomsten 

van CDAV, bestuurders in Zeeland en met burgers zoals bij werkbezoeken aan 

Sluiskil, Omroep Zeeland en het Waterschap.  

  

Het zomerreces duurt 8 weken. Mijn man en ik gaan even met vakantie. We 

zorgen wel dat we binnen een halve dag in Den Haag kunnen zijn. De andere 

tijd besteed ik aan werkbezoeken, opruimen en voorbereiden van dossiers die 

voor september op de agenda staan.  

  

Wil je me met een groep bezoeken? Van harte welkom; neem svp contact op 

met mijn medewerker: f.alserda@tweedekamer.nl.  

  

Hartelijke groet, Joba 
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