Regio Achterhoek
Organiseert een openbare aftrapavond
op dinsdag 7 mei 2019 om 20:00 uur
in het kader van de Gelderse campagne Europese Verkiezingen
met als onderwerp:

Veiligheid; van lokaal tot internationaal
bij De Graafschap, Stadion De Vijverberg, Lijsterbeslaan 101 A, 7004 GN Doetinchem
Europa is een samenwerking van lidstaten, die onze veiligheid versterkt en onze gemeenschappelijke
waarden beschermt. Maar onze veiligheid, welvaart en manier van leven staan onder druk. Het CDA
wil beschermen wat van waarde is. Daarvoor hebben we een sterk Europa nodig.
We hebben prominente politici bereid gevonden om niet alleen hun visie op de huidige situatie te
willen geven, maar ook verder te willen kijken.
De sprekers voor deze avond zijn onder meer:
Ank Bijleveld
Sinds oktober 2017 is Ank Bijleveld Minister van Defensie in het kabinet-Rutte
III. Van 1 januari 2011 tot 26 oktober 2017 was zij commissaris van de
Koning in de provincie Overijssel.
“Op Defensie is de afgelopen 20 jaar enorm bezuinigd. In dit kabinet
investeren we weer, dat is ook erg nodig. Ik beschouw het als een belangrijke
taak om het vertrouwen van mensen in de organisatie terug te winnen.”

Henk Jan Ormel
Henk Jan Ormel is een Nederlandse politicus. Van 23 mei 2002 tot 20
september 2012 was hij lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Hij
staat voor het CDA op de kandidatenlijst voor het Europees Parlement op
nummer 5.
“Mijn veelzijdige, lokale, nationale en internationale ervaring wil ik inzetten
om invloed te hebben op Europees beleid vanuit het CDA gedachtegoed en
om uw stem in het Europees Parlement te laten klinken.”

Na de inleidingen is er een korte pauze, waarin u een kopje koffie of thee kunt drinken.
Na de pauze nemen Henk Jan Ormel en Evert Jan Slootweg (Tweede Kamerlid namens het CDA) u aan
de hand van een aantal stellingen mee in de discussie rondom veiligheid.
Deze avond is openbaar en zeker niet alleen bedoeld voor de leden van het CDA.
Neemt u ook gerust uw partner, vriend/vriendin, buurman en/of buurvrouw mee, als zij in dit
onderwerp zijn geïnteresseerd.
U bent van harte welkom.
Namens het CDA Regio Achterhoek
Anita Ermers, voorzitter

