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Van Nistelrooij, uw spits in Europa 
Snel na de
gemeenteraadsverkiezingen
aanstaande woensdag
volgen op 22 mei
aanstaande de verkiezingen
voor het Europees
Parlement. Vanaf vandaag
nog 66 dagen, om precies te
zijn. We proberen het
enthousiasme, dat ik bij de
plaatselijke afdelingen
gemerkt heb, vast te
houden. Het gaat erom
spannen; ik heb zin in de
campagne. Ik sta op de
zevende plaats op de CDA lijst en hoop met voorkeursstemmen
verkozen te worden. Ook tijdens de campagne kunt u een beroep
doen op mij en mijn campagneteam.
Ervaring telt, zeker in deze tijden. Als CDA-hebben we de
afgelopen periode hard gewerkt aan het 'stormvast' maken van
Europa. We hebben steeds een duidelijk Nederlands geluid laten
horen. We hebben de focus gelegd op het verhogen van de
meerwaarde van Europa voor Nederland en tegelijkertijd de
dingen die fout gaan in Europa, open aangesproken en in dialoog
met onze partners in het Europees Parlement aangepakt. 
Graag blijf ik mij ook na 22 mei inzetten voor onze ouderen, de
energievoorziening, Europese steun voor innovatieve projecten
en bedrijven, het afschaffen van de roaming kosten voor mobiel
bellen en internetten in Europa, en meer. Ik geloof in de
Christendemocratische aanpak: niet de overheid, niet de markt,
maar de samenleving staat centraal in mijn denken en handelen.
Verderop in deze nieuwsbrief treft u daarom enkele uitnodigingen
aan van evenementen waar u met mij in gesprek kunt gaan.
In de komende weken leest u over meer activiteiten op mijn
website www.lambertvannistelrooij.nl 

Lambert van Nistelrooij

UITNODIGING: "Hier is Europa" conferentie, 20
maart, Eindhoven 
Op donderdag 20 maart om
15h00 zal ik een bijdrage
leveren aan het debat op de
conferentie "Hier is Europa",
die de Europese Commissie
organiseert in de Piet Hein
Eekzaal aan de
Halvemaanstraat 30 te
Eindhoven. Het thema van
deze bijeenkomst is ‘Groei
en kennis door ICT’. Een prima thema, veel van onze banen van
nu en straks zijn hiervan in hoge mate afhankelijk. Bedrijven als
ASML, maar ook vele kleinere bedrijven spelen daarin een grote
rol. Het nieuwe Europese onderzoeksprogramma voor de periode
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2014 - 2020 ‘Horizon 2020’ biedt kansen om deze positie verder
te versterken. Deze Europese gelden worden namelijk sinds begin
van dit jaar toegekend op basis van excellentie. Ook o.a. ook Rob
van Gijzel (burgemeester van Eindhoven) en Rob Hartman
(strategisch directeur ASML) zullen spreken. Gaat u met ons in
gesprek?

Meer informatie:
• Het programma van de bijeenkomst
www.europadialoog.nl/eindhoven 
• Aanmelden kan via
http://www.europadialoog.nl/eindhoven/aanmelden 

UITNODIGING: Energiedenktank, 21 maart,
Middelburg 
Op vrijdag 21 maart vanaf
10h00 vindt mijn jaarlijkse
'Energiedenktank' plaats op
het hoofdkantoor van DELTA
aan de Poelendaelesingel 10
te Middelburg. De
energiewereld is in
beroering. Europa heeft de
lidstaten gebonden aan de
2020 doelstellingen. Is het
gewenst voor de periode tot 2030 opnieuw gedetailleerde
doelstellingen op te leggen of is sturing op CO2 voldoende? Hoe
is de positie van de energiebedrijven in de Europese interne
markt? Is het recent gesloten nationaal energieakkoord een
‘driver’ voor de transitie naar een duurzame energievoorziening?
Of vormt de overheid een ‘roadblock’? En wie gaat de
energietransitie eigenlijk betalen? Wilt u deze vragen graag met
mij en de sprekers in het programma hierna verkennen? U bent
van harte welkom.

Meer informatie:
• Klik hier voor meer informatie over het programma:
• Aanmelden kan via lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu 

UITNODIGING: Opening Europa Dichtbij winkel,
29 maart, Tilburg 
Van 29 maart tot de
verkiezingen voor het
Europees Parlement op 22
mei kunt u terecht in onze
campagnewinkel aan de
Juliana van Stolbergstraat 7
te Tilburg. Dit
informatiecentrum over
Europa en mijn inzet is
dagelijks geopend vanaf
13h00 en tijdens koopavonden. Europa Dichtbij, ook nu werken
we hieraan. 
Hierbij past ook een feestelijke opening. We nodigen u graag uit
bij de opening op 29 maart om 13h30 in Tilburg. Hieraan zal ook
Wil van der Kruijs, Voorzitter van het CDA-Brabant zijn
medewerking verlenen.  

UITNODIGING: CDA Europa conferentie, 11
april, Utrecht 
 Op 11 april vanaf 14h00
organiseert onze CDA-
Eurodelegatie in de Janskerk
aan het Janskerkhof 26 in
Utrecht de jaarlijkse CDA
Europa conferentie plaats.
Dit jaar zal onder andere de
voormalige premier van
Luxemburg, Jean-Claude
Juncker, spreken. Voor meer
informatie en aanmelding,
klik hier.  

UITNODIGING: Midden- en Kleinbedrijf Europa-
conferentie, 24 april, Tilburg 

 .
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 Ik hoor regelmatig dat de
kredietverstrekking aan het
Midden en Kleinbedrijf (MKB)
problemen oplevert. Ook de
Europese fondsen springen
hierop in. Op donderdag 24
april organiseer ik daarom in
het Corpac Huis aan het
Rijtseplein 1 te Tilburg een
bijeenkomst voor
ondernemers uit het Midden
en Kleinbedrijf. Het Europese
COSME programma staat in
het middelpunt: wat kan dit
programma financieel gezien
voor uw bedrijf betekenen? Hierop gaan vertegenwoordigers van
onder andere de Europese Investeringsbank (EIB) verder in. Het
programma van deze conferentie vindt u vanaf begin april op mijn
website www.lambert.vannistelrooij.eu.

Meer informatie:
• Aanmelden kan via lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu 

STEMOPROEP 
 
Ga stemmen! Stem CDA

-Voor de
gemeenteraadsverkiezingen

op 19 maart.

-Voor het Europees
Parlement op 22 mei. Lijst
1, no 7. Van Nistelrooij:

uw Spits in Europa
 

  
Colofon
U ontvangt dit bericht omdat u zich heeft ingeschreven op onze nieuwsbrief op het
adres . Ga naar Profiel wijzigen om uw gegevens te wijzigen. Wilt u in de toekomst
geen berichten meer van ons ontvangen, ga dan naar Afmelden.   
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