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Gezegende dagen en 

een gezond & gelukkig 2018 
 

 

 

De foto is van de kerststal die mijn man en ik bij ons huwelijk kregen van 

vrienden. De stal is gemaakt van olijfhout uit Israël. Bij de kerststal denk ik 

vooral aan de mensen op de bovenwindse eilanden die begin september 

getroffen werden door orkaan Irma. Velen van hen leven nog onder zeer 

moeilijke omstandigheden. Maar ik denk ook aan de moeder die bij een auto-

ongeluk in Ritthem in Zeeland haar twee kinderen verloor. En ik denk aan de 

Nederlandse militairen die belangrijk werk verrichten bij het ondersteunen van 

VN missies. Voorbeelden van gebeurtenissen met grote impact voor mensen 

die als volksvertegenwoordiger op je pad komen en waar je je nauw bij 

betrokken voelt. 

Ik wens u en uw dierbaren: gezegende dagen en een gezond & gelukkig 2018. 

 

 

 

 



  

 

 

Kamerwerk - Hoorzittingen 
 

 

 

Op mijn initiatief was er een hoorzitting over de post. Het CDA wil geen 

concurrentie op arbeidsvoorwaarden & veiligheid. Mijn motie daarover kreeg 

grote steun. Staatssecretaris Mona Keijzer heeft intussen besluiten genomen 

om tot eerlijke verhoudingen te komen. Daarnaast was er op mijn initiatief een 

hoorzitting over digitale radio: nog niet zo bekend maar van grote impact voor 

radiomakers en bedrijven als Broadcast Partners in Terneuzen die dat 

technisch mogelijk maken. 

Daarnaast was ik verheugd te zien dat verschillende van mijn voorstellen in juni, 

over het beschermen van Nederlandse bedrijven, zijn opgenomen in het 

Regeerakkoord. 

Daarnaast waren er diverse debatten zoals over de arbeidsmarkt in de zorg, de 

fraude in de zorg, de kosten van medicijnen, de kwaliteit in de zorg, de GGZ, de 

acute & ambulance zorg, de postmarkt en begrotingsdebat Economische Zaken 

en begrotingsdebat Volksgezondheid. 

 

 



 

 

  

 

 

Zeeland 
 

 

Vaak krijg ik de vraag wat ik specifiek voor Zeeland heb gedaan deze eerste 

maanden.  

 Op de eerste plaats heb ik natuurlijk gepleit voor ondersteuning van 

Zeeland in het Regeerakkoord. Het was dan ook mooi om te zien dat 

Zeeland als enige provincie bij naam genoemd werd bij de 900 miljoen 

euro die beschikbaar is voor regionale initiatieven. 

 Dankzij vragen die ik had gesteld mochten Zeeuwse 

woningbouwcorporaties uiteindelijk toch de betaling van 170 euro doen 

aan hun huurders. 

 Het CDA heeft in november twee amendementen ingediend bij een 

wetsvoorstel over netwerken in de grond om de aanleg van sneller 

internet te bevorderen. Dit is met name van belang voor het 

buitengebied: https://www.omroepzeeland.nl/Oude-kabels-en-buizen-

gebruiken-voor-snel-internet 

 Daarnaast heb ik begin december gezorgd dat het ministerie van 

Economische Zaken bij de evaluatie van het gebruik van de 3,5 GHz 

band in 2018 ook de vast-draadloze oplossing voor snel internet die 

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/102093/Oude-kabels-en-buizen-gebruiken-voor-snel-internet
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/102093/Oude-kabels-en-buizen-gebruiken-voor-snel-internet


 

gebruikt wordt in Zeeland meeneemt: https://snel-internet-zeeland-

wordt-meegenomen-bij-evaluatie-frequentieband/ 

En natuurlijk was ik ook dit kwartaal weer aanwezig bij diverse Zeeuwse 

activiteiten: werkbezoek aan Vesta tankopslag in Vlissingen op 27 oktober, 

werkbezoek aan hotel-brasserie Katoen in Goes tijdens de Dag van de MKB 

ondernemer op 17 november, vergadering van de Staten op 3 november, 

bijeenkomst CDA vrouwen in Zeeland 25 november en de Zeeuwse CDA 

Business Club 27 november. 

 

 

 

 

  

 

 

Caribisch Nederland 
 

 

 

Regelmatig zijn er ontmoetingen met vertegenwoordigers uit Caribisch 

Nederland zoals voormalig premier Maria Liberia Peters en de gevolmachtigd 

ministers van Sint Maarten en Aruba. Op de foto premier Rhuggenaath en 

gevolmachtigd minister Begina van Curaçao. 
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Werkbezoeken 
 

 

 

Natuurlijk bracht ik weer diverse werkbezoeken: aan de Zeeuwse Apotheek in 

Goes, Eurofiber in Maarssen, groen, grond & infrabedrijf Jan Vrij in Wateringen, 

(Water)bouw bedrijf Van Oord in Rotterdam en was ik aanwezig bij diverse 

activiteiten zoals het nationale schoolontbijt. 

 

 

 

 

  

 

 

Medische zorg: Aanpak woud aan polissen 
 

 



 

Na het vertrek van Mona Keijzer en Raymond Knops uit de fractie werden de 

portefeuilles opnieuw verdeeld. Naast postmarkt, telecom, mededinging, 

aanbestedingen en Koninkrijk Relaties heb ik nu ook de medische zorg als 

portefeuille. Bij de begrotingsbehandeling Volksgezondheid heb ik aandacht 

gevraagd voor het onoverzichtelijke woud aan zorgpolissen. De consument kan 

door de bomen het bos niet meer zien. Wij willen vooral kloonpolissen 

aanpakken. Kloonpolis betekent dat hetzelfde zorgpakket onder verschillende 

namen en verschillende prijzen verkocht wordt. Een motie daarover van mij 

kreeg kamerbrede steun. De Telegraaf, Volkskrant, NRC en Metro hebben 

daarover bericht. 

 

 

 

  

 

 

Dagje meelopen? 
 

 

Mensen die een dag willen 

meelopen of groepen die een keer 

willen langskomen zijn van harte 

welkom (stuur een e-mail naar 

f.alserda@tweedekamer.nl). Op 

de foto: dit kwartaal ontving ik o.a. 

Joris en zijn moeder Sandra 

Leenders. 
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