
      

 
Donderdag 9 Maart geeft minister van 

financiën Jeroen Dijsselbloem gastcolleges 

om 14 uur op het ROC en om 16 uur op de 

WUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKIEZINGSNIEUWSBRIEF 

TWEEDE KAMER 2017 

We leven in een prachtig land.  

Nederland heeft veel om trots op te zijn.  

Maar ik maak me zorgen over hoe we met elkaar omgaan. Over hoe 

kansen zijn verdeeld.  

De vraag die voorligt is bepalend. Welke kant willen we op? Met u wil 

ik bouwen aan het Nederland van onze dromen. Waar hard werken 

beloond wordt. Je hulp krijgt als je een keertje pech hebt. We zelf vrij 

zijn en die vrijheid ook een ander gunnen.  

Heldere, eerlijke spelregels, zijn daarvoor nodig.  

Een sociale economie.  

Zodat iedereen een vaste baan, een fatsoenlijk salaris en een zeker 

pensioen krijgt – niet alleen de mensen aan de top.  

En ieder kind de kans heeft om het beste uit zichzelf te halen.  

Rechtvaardigheid voor werknemers.  

Met gelijk loon voor gelijk werk als basis. Zodat Nederlandse 

werknemers niet uitgebuit worden door oneerlijke concurrentie uit 

Europa. En grote bedrijven gewoon belasting betalen. Net als ieder 

ander.  

Een fatsoenlijke samenleving.  

Waar we discriminatie en radicalisering bestrijden en zo onze vrije 

samenleving beschermen. Waar we minder schreeuwen, beter naar 

elkaar luisteren. Ik doe een beroep op u. Het is tijd om op te staan. 

Tegen de politiek van verdeeldheid en ieder voor zich. Voor een 

toekomst waarin plaats is voor iedereen die iets moois wil maken van 

Nederland.  

Lodewijk Asscher. 

Campagne agenda Wageningen! 

 Zaterdag 4 februari 10 uur-14 uur: 

Helden zoeken in Wageningen 

 

 Vrijdag 10 februari 18:00, eten met John 

Kerstens 

 

 Zaterdag 4 februari 10 uur-14 uur: 

Helden zoeken in Wageningen 

 

 Zaterdag 11 februari 10 uur-14 uur: 

Helden zoeken in Wageningen 

 

 Zaterdag 18 februari 10 uur – 16 uur 

Marktkraam 

 

 Zaterdag 4 maart 10 uur -16 uur 

Marktkraam en RODE BUSSLINGER met 

de “WERV” gemeentes 

 

 Donderdag 9 Maart: bezoek Jeroen 

Dijsselbloem aan ROC en WUR 

 

 Zaterdag 11 maart 10 uur – 16 uur 

Marktkraam 

 

 



    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 en 11 februari zoeken naar de 
Helden van Wageningen.  

#Ploumen4Women 
 

 

10 Februari 18:00 uur Vakbondseten met 

vakbondsman en een vakbondsgesprek 

 

Mee eten met John Kerstens, een laatste 

aanmoediging en gesprekstraining voordat 

we de markt opgaan? Vrijdag 10 februari 

om 18:00, aanmelden  kan via deze link. 

Op zaterdag 4 en 11 februari gaan wij meedoen aan de “helden 

gezocht” actie van de PvdA. In het kader van deze actie gaan wij de 

stad door op zoek naar de helden van Wageningers. Dat kan de leraar 

zijn die net iets meer deed, de voetbalcoach die er altijd was, het kan 

een held van de week, maand het jaar of altijd zijn.  

Wij praten in deze tijd te vaak over mensen die enge of domme dingen 

doen. Daarom gaan wij juist op zoek naar die mensen die goeie dingen 

doen. Die mensen die Nederland mooier maken en vooruit helpen. Wij 

willen die mensen een gezicht geven. Die zetten wij extra in het 

zonnetje en wie weet kunnen wij dan ook nog wel iets voor hem of haar 

betekenen op politiek gebied.  

Deze campagne nemen we ook mee de rest van het jaar. Ook na de 

verkiezingen willen we die mensen in het zonnetje zetten. 

Als je mee wil op zaterdag 4 of 11 februari op zoek naar de Helden van 

Wageningen kun je hier je aanmelding snel geregeld hebben. 

Heeft u een held? Dan kunt u die ook gelijk nomineren via deze link. 

 

 

 

Donald Trump besloot geen geld meer te geven aan 

organisaties die seksuele voorlichting geven, condooms 

en andere anticonceptie ter beschikking stellen - alleen 

maar omdat die organisaties ook zorgen dat vrouwen 

een veilige abortus kunnen krijgen. Een heel onverstandig 

besluit. Deze organisaties, die goed werk doen, lopen 

hierdoor bijna 600 miljoen dollar mis. En dat geld is hard 

nodig. Want bijna 225 miljoen vrouwen en meisjes die een 

zwangerschap willen voorkomen, kunnen dit niet. 

Simpelweg omdat ze geen pil of condooms kunnen 

krijgen. En iedere dag sterven er 800 vrouwen en meisjes 

door complicaties tijdens hun zwangerschap, en meer 

dan 100 vrouwen gaan dood als gevolg van een 

onveilige abortus. Iedere dag. 

 

Dat is onverdraaglijk. Vrouwen en meisjes moeten zelf 

over hun eigen lichaam kunnen beslissen. Waar ter 

wereld ze ook wonen. Het is 2017! 

De Nederlandse minister van ontwikkelingssamenwerking 

Lilianne Ploumen richt daarom een Internationaal 

Abortusfonds op, om de beslissing van Trump direct tegen 

te werken. 

Dit is een inzamelingsactie om haar op weg te helpen. 

Let's show them how it's done. 

Inmiddels heeft minister Ploumen het She Decides - 

Global Fundraising Initiative opgericht in samenwerking 

met de Rutgers Stichting.  

 

De actie #ploumen4women is mede mogelijk gemaakt 

door de JS 

 

 

 

“Banning abortion does not lead to fewer abortions. It 

leads to more irresponsible practices in back rooms and 

more maternal deaths.” 
- Lilianne Ploumen 
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