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We hebben en Regeerakkoord en een kabinet. Een goed moment voor mijn tweede 
nieuwsbrief. 
  
Formatie 

De afgelopen maanden is er intensief onderhandeld met onze collega's van VVD, D66 en CU 
met een mooi resultaat: het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het CDA geluid is 
duidelijk zichtbaar bij de afspraken over bescherming van Nederlandse bedrijven en de 
aandacht voor de bedrijven die werken in de voedselketen. Uiteraard ben ik ook zeer 
verheugd met het feit dat er financiële middelen zijn om enkele regionale problemen op te 
lossen en dat Zeeland daarbij apart genoemd wordt. De regio is terug: het woord regio staat 
maar liefst 79 keer in het Regeerakkoord. 
Daarnaast ben ik blij dat er wetgeving gaat komen voor bescherming van franchisenemers. 
Uit overleg met Zeeuwse ondernemers enkele maanden geleden werd het belang daarvan 
mij zeer duidelijk. 
  

Beste mensen, 



 
  
Zeeland 

Vorige week was ik bij het Zeeuws diner in Den Haag en in september mocht ik voor het 
eerst aanwezig zijn bij het drukbezochte Zeeuws Oesterevent in Middelburg. Met fractie en 
bestuur van Noord Beveland bracht ik in oktober een werkbezoek aan ZLTO en aan 
proefboerderij Rusthoeve op Colijnsplaat Met Kamerleden van diverse partijen brachten we 
in augustus een werkbezoek aan West Zeeuws-Vlaanderen. Dat bezoek was georganiseerd 
in samenwerking met andere krimp-regio's'. 
Mede dankzij schriftelijke vragen die ik samen met collega Erik Ronnes heb gesteld viel 
recentelijk het besluit dat er toch euro 170 huurkorting gegeven mag worden aan huurders 
van woningbouwcoproratie Zeeuwland Vragen over huurkorting . 
Natuurlijk hielp ik mee bij de Voedselbank actie van het CDA Goes. 
  
Caribisch gebied 

Orkaan Irma heeft een verwoestende werking gehad op de Bovenwindse eilanden Saba, 
Sint Eustatius maar met name op Sint Maarten. Sint Maarten, Aruba en Curaçao zijn naast 
Nederland landen binnen het Koninkrijk. Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) zijn 
te vergelijken met gemeentes. De ramp leidde tot veel telefonisch contact met mensen in 
het Caribisch gebied maar natuurlijk ook tot extra overleg met de minister. Natuurlijk wil 
Nederland Sint Maarten helpen met de wederopbouw en daar ook serieus geld voor 
vrijmaken maar we stellen wel eisen aan de verantwoording. Ook in het Regeerakkoord is 
er speciale aandacht en geld voor de BES-eilanden. 
  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017Z10597&did=2017D22019


 
  
Daarnaast sprak ik met diverse mensen uit het Caribisch gebied die in Nederland op bezoek 
waren zoals een delegatie van de Kamer van koophandel van Bonaire en de gouverneur van 
Aruba. 
  
Werkbezoeken 

Natuurlijk heb ik weer diverse werkbezoeken gebracht: 
  

 
  
AKZO in Hengelo, Lelystad Airport, Postbedrijf Van Straaten Post in Nieuwegein, PostNL en 
Postbedrijf Sandd in Apeldoorn, FNV en Telecombedrijven T-Mobile in Den Haag en Huawei 
in Voorburg. 
  
Netwerkbijeenkomsten 

Naast werkbezoeken waren er diverse andere bijeenkomsten zoals Prinsjesdagontbijt, 
ontbijtsessie met regio Drechtsteden, receptie op de Duitse ambassade (waardoor ik nog in 



De Telegraaf kwam te staan), de landelijke CDA Business Club, landelijke CDA Vrouwen en 
fractiedagen o.a. met de EVP-collega's in Brussel 
  
Ontvangst groepen 
  

 
  

Naast veel individuele gesprekken met vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties, 
ontving ik wederom diverse groepen zoals oud-collega's van Bouwend Nederland, 
studenten en een delegatie van Zeeuwse woningbouwcorporaties. 
  

 
  
Benelux Parlement 

Als vertegenwoordiger van een grensprovincie zit ik ook in het Benelux Parlement. Daar 
spreken we over zaken die alle drie de landen raken. Zo heb ik de problemen voor 
vrachtwagens met de werking van het Belgische tolsysteem ingebracht. 
  



 

 
  

Prinsjesdag 

 
Prinsjesdag was natuurlijk een unieke ervaring waarbij mijn man Hans ook aanwezig mocht 
zijn. Op advies van een Zeeuwse kennis had ik de hoed laten maken door een leerling van 
de modevakschool en natuurlijk droeg ik een Zeeuws element: oorbellen in de vorm van 
Zeeuwse knoopjes. Na een interview met Omroep Zeeland kreeg ik daarop diverse positieve 
reacties. 
  

Wil je me met een groep bezoeken of wil je een dagje meelopen? Van harte welkom; neem svp 
contact op met mijn medewerker: f.alserda@tweedekamer.nl.  
  
Hartelijke groet, Joba 
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