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Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van de afdeling Eemsdelta. 
Met deze nieuwsbrief willen we u als bestuur op de hoogte houden van de diverse 
activiteiten die we in de Eemsdelta organiseren en andere nieuwsfeiten.  
Daarnaast is er natuurlijk ook de nieuwsbrief die u krijgt vanuit de Kamercentrale met 
de nieuwtjes uit de provincie. 
 
Er wordt op het moment gewerkt aan een nieuwe website. Er wordt landelijk gewerkt 
aan een nieuwe site waar we de komende zomer bij kunnen aansluiten. We hebben 
daarom alvast een Facebook pagina aangemaakt waarop u de meest actuele 
activiteiten kunt vinden. www.facebook.com/VVDEemsdelta. 
We houden u hiervan op de hoogte. 
___________________________________________________________________ 
 

Statenverkiezingen en die van de Waterschappen 

http://groningen.vvd.nl/ 

Ondanks alle “tegengas” uit Den Haag zijn wij als afdeling Eemsdelta  vol goede 
moed begonnen om onze regio positief te laten zien in het kader van de permanente 
campagne. Wij weten als VVD’ers als geen ander dat met onze speerpunten als 
economie, bereikbaarheid en betaalbaarheid onze regio beter af is. Al zullen bij deze 
verkiezingen ons lastige vragen zullen worden gesteld. 
 
We hebben een prima lijsttrekker in Mark Boumans voor de Staten. We hebben 2 
prima lijsttrekkers voor de waterschappen, Eisse Luitjens voor Noorderzijlvest en 
Annechien Mellema voor Hunze en Aa’s. 
Het campagneteam vanuit de Staten trekt samen op met de waterschap kandidaten. 
Zo kunt u dus op 18 maart 2x VVD stemmen. 
 

Hebt u vervoer nodig naar de stembus? Bel 0596 – 571647 of mail 

naar ohartman@uni-one.nl Dan zullen we voor vervoer zorgen. 

 
Campagne 
 
Een “aftrap” activiteit heeft op 28 februari plaats gevonden. Het campagneteam reed 
een rally door de provincie via verschillende routes met fiets, bus, trein en auto.  
Een verslag vindt u op de Facebook pagina en volgende nieuwsbrief. 
 
 

Nieuwsbrief 
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7 maart rijdt er een bus met het campagneteam door de provincie. 
De bus doet zaterdag ook Delfzijl en Termunten aan. 
Dus als u mee wilt doen met flyeren bent u van harte welkom om 11.30 uur bij de 
Steenfabriek in Delfzijl .Er wordt een uur door de kandidaten geflyerd op 
Detmerseiland in Delfzijl  
Daarna wordt er doorgereisd naar Termunterzijl.  Daar brengt minister Blok het 
nieuwbouwproject voor 6 huurwoningen en een hotel. Arie Heuvelman is dit project 
gestart samen met Woningstichting Groninger Huis en hij ontvangt daar de minister 
in het bijzijn van de wethouder Hans Ronde en onze voorzitter Janneke Snijder. 
 
Het eerste grote TV debat van RTV Noord vindt die avond om 18.00 uur plaats in 
Zeerijp bij de Diek’n. Dus voor de buis zittend kunt u Mark Boumans aan het werk 
zien om de VVD speerpunten goed naar voren te brengen. De Diek’n is niet zo groot, 
er zin daarom alleen een aantal kandidaten uitgenodigd om hem te ondersteunen. 
 
Op 14 maart zal er wederom campagne gevoerd worden en hebben we 
aangevraagd de campagnebus te laten rijden door de gemeente Loppersum en 
Appingedam. 
 
Op 16 maart heeft het bestuur, in samenwerking met Mark Boumans en Eisse 
Luitjens, een werkbezoek georganiseerd voor de 2e Kamerleden Barbara Visser en 
Betty de Boer. 
De nadruk die middag ligt op waterveiligheid en bereikbaarheid met als speerpunten 
het behouden van droge voeten, een dubbele N33 tot aan de Eemshaven en de 
aanleg van snel internet in de buitengebieden. Ook een aantal andere thema’s zal 
worden meegenomen zoals de zeesluis en het Marconiproject in Delfzijl. 
(http://www.delfzijl.nl/waterfront-delfzijl-marconi/) 
 
Eerste politiek café Eemsdelta 16 maart 
’s Avonds hebben we een ledenbijeenkomst georganiseerd in Appingedam in de 
vorm van een politiek café, om de dames Visser en De Boer te laten vertellen wat zij 
beleefd hebben die middag en wat zij meenemen naar Den Haag. Daarnaast is er 
ook zeker veel ruimte om vanuit de leden hen boodschappen mee te geven. 
Aanvang 19.00 uur de Oude Rechtbank Appingedam. (tot ca. 21.00) 
___________________________________________________________________ 
 
We hebben voor de volgende ALV alvast een datum geprikt. U kunt dinsdag 21 april 
in de agenda noteren. We gaan dan weer naar Losdorp. Een agenda volgt dan later. 

 

___________________________________________________________________ 
 

We zien u graag bij één van de activiteiten. 

Het bestuur van de Eemsdelta 
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