
Laat de EU sterren fonkelen 

Veel Nederlanders vinden het jammer dat een kleine meerderheid van de Britten heeft gekozen 

voor een vertrek uit de EU. Zo ook de Brabantse Europarlementariër Lambert van Nistelrooij. 

“Maar aan de andere kant kan ook de EU het gebrek aan vertrouwen bij veel burgers in z’n zak 

steken. Europa heeft in zijn doorgroei onvoldoende binding opgebouwd met haar burgers. Ik pleit 

daarom in Brussel voor versterking van de democratie door de regio’s en steden op de voorgrond 

te zetten. In Brabant ga ik mensen uitnodigen die al met steun van Europa verder komen, om hen 

te helpen voor zichzelf te spreken.” Afgelopen jaren organiseerde hij diverse werkbezoeken om 

succesvolle Brabantse projecten onder de aandacht te brengen, onder andere bij zijn collega’s in 

Brussel. 

Afgelopen weken ondervond het Verenigd Koninkrijk de gevolgen van de Brexit. Diverse graadmeters 

van de economie, zoals de koers van het pond, vertoonden een sterke daling. De Britten leverden 

duidelijk in. Met eventueel een nieuw referendum in Schotland zijn er ook intern belangrijke 

gevolgen. Volgens de heer Van Nistelrooij heeft premier Cameron zowel zichzelf als zijn land buiten 

spel gezet. Maar ook de EU is losgeraakt van haar burgers. “Europa is doorgegaan met nieuwe 

uitbreidingen en regelgeving op allerlei details, waarbij men er vanuit ging dat ook de burger er het 

nut van inziet. Dan gaat het mis. Brussel wordt zo een emmer zonder bodem, waarmee het bij zwaar 

weer moeilijk hozen is.” 

In het Europees Parlement ga ik de komende tijd mee orde op zaken stellen. Europa wil blijven 

meetellen in de wereld en intern vasthouden aan een basis die voor alle landen geldt. Zoals het 

effectief controleren van de buitengrenzen, eerlijke regels op de binnenmarkt en gerichte 

ondersteuning van de werkgelegenheid. Landen die daar bovenop nog meer samen willen doen, 

krijgen daarvoor de ruimte. Lambert van Nistelrooij wil daarnaast laten zien, wat Europa brengt in 

het leven van alledag. In Brabant dat bij uitstek profiteert van Europa, gaat hij het gesprek aan over 

de meerwaarde van de Europese samenwerking. “Mijn stelling is: laat de Europese sterren fonkelen. 

Hier en elders in de EU. Niet zozeer de gele sterren op de Europese vlag, maar vooral de mensen die 

met Europa verder komen.” 

 


