Wat heeft Steenwijkerland nodig om
na de coronacrisis te herstellen?
Beste ondernemer,
We zitten al weer in de tweede maand van het nieuwe jaar en helaas nog steeds in een
lockdown vol met maatregelen. Fysiek bijeenkomsten organiseren is nu al bijna een jaar niet
mogelijk. Toch willen we jullie graag betrekken bij allerlei zaken die momenteel belangrijk
zijn en plannen die nodig zijn voor Steenwijkerland en ons land. Ook vinden we het
belangrijk dat we vanuit Steenwijkerland een lijn kunnen leggen met Den Haag en iedereen
in de gelegenheid stellen kennis te maken met onze regionale kandidaat voor OostNederland, nr.16 op de lijst VVD Thom van Campen (31 jaar), op dit moment nog VVDfractievoorzitter in de gemeenteraad van Zwolle.
Dit betekent dat dat we digitaal aan de slag gaan. Helaas niet fysiek, maar we proberen het
toch ook zo gezellig mogelijk te maken.
Op 17 februari a.s. om 20.00 uur organiseren we een ZOOM-meeting met als centrale vraag
"Wat heeft Steenwijkerland nodig om na de coronacrisis te herstellen?".
Tijdens deze bijeenkomst gaan wij graag in gesprek met VVD-leden, maar ook andere
geïnteresseerden als b.v. ondernemers hoe jullie hier tegenaan kijken. Input die de fractie,
de wethouder EZ Bram Harmsma, maar ook landelijk Thom van Campen mee kunnen
nemen in hun discussies in de Raad, College en Tweede Kamer. Dit is de gelegenheid om
input aan te leveren op waarschijnlijk het belangrijkste punt van dit jaar en daarna. Hoe
zorgen we dat Steenwijkerland sterk uit deze crisis komt?
Als jullie je aanmelden voor 15 februari a.s. via m.slompdekkers@gmail.com dan zorgen wij
dat er nog iets lekkers voor bij de koffie bij jullie komt. We hopen op een mooie opkomst, ook
al is het digitaal en nodig ook gerust niet-leden die geïnteresseerd zouden zijn van harte uit
om hieraan deel te nemen.
Inloggen tijdens de meeting kan via onderstaande link:
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/88303901620?pwd=N3IzaDYvaHNuV3lxa2lEWU83QkhqZz09
Meeting ID: 883 0390 1620
Passcode: 845435
We hopen vele van jullie digitaal te ontmoeten. Wil je nu alvast wat meer van Thom weten?
Ontdek dan hier al wat meer over zijn ambitie om de Tweede Kamer in te
gaan: https://www.vvd.nl/profielen/thom-van-campen/
Met liberale groet,
Miriam Slomp-Dekkers, Fractievoorzitter VVD Steenwijkerland
Johan Terpstra, Voorzitter werkgroep VVD Steenwijkerland

