
UPDATE Woensdag 17 juni 

   

Beste branchegenoten, 

  

Volgende week woensdag overlegt het Outbreak Management Team en het Crisisteam 

van het kabinet. 's Avonds wordt er een persconferentie gegeven. Dit is de laatste kans 

om voor 1 juli een besluit te forceren. We stonden al in de Telegraaf, het AD en morgen 

in Trouw en Goedemorgen Nederland, and counting. 

  

Verschillende kamerleden hebben naar aanleiding van de acties van de afgelopen 

week contact met ons opgenomen. Wij voorzien hen van relevante informatie en vragen 

hen om daarmee druk uit te oefenen op het kabinet. 

  

HELP MEE EN STUUR MINIMAAL TWEE E-MAILS! 

Eén naar een P.A. van één van de verantwoordelijke ministers, liefst naar De Jonge of 

Grapperhaus! De ander naar een kamerlid van je keuze. 

  

Onderaan vind je een lijst van de kamerleden die het dossier evenementen beheren.  

  

Zorg ervoor dat in het begin van je e-mail minstens de volgende argumenten staan 

(deze staan namelijk ook in onze brief aan het kabinet): 

 61.000 vakmensen dreigen nodeloos werkeloos te worden 

 Maak onderscheid tussen vakbeurs en evenementen zoals festivals, concerten of 

voetbalwedstrijden 

 Vakbeurzen zijn vergelijkbaar met grootschalige retail als IKEA, waarom zij wel 

open en wij niet? 

 Beurzen hebben maanden voorwerktijd, geef voor 1 juli perspectief voor het 

najaar 

Vul dit eventueel aan met een verhaal uit je eigen situatie.   

  

Kabinet (PA - Politiek Assistenten van de ministers) 

PA minister de Jonge (CDA), dhr. Bart van den Brink, b.vdbrink@minvws.nl 

PA minister Grapperhaus (CDA): mw. Joanneke van den 

Nieuwboer, j.l.a.van.den.nieuwboer@minvenj.nl 

PA minister van Engelshoven, dhr. Wim Tonissen, w.tonissen@minocw.nl 

PA staatssecretaris Mona Keijzer (CDA), mw. Myriam Jans, E.M.C.oudt@minez.nl 

  

Coalitie (Tweede Kamerleden: op volgorde van grootte) 

VVD: dhr. Thierry Aartsen, t.aartsen@tweedekamer.nl 

CDA: mw. Joba van den Berg, j.vdberg@tweedekamer.nl 

D66: dhr. Rutger Schonis, r.schonis@tweedekamer.nl 

CU: dhr. Eppo Bruins, e.bruins@tweedekamer.nl 

  

Oppositie (Tweede Kamerleden, vier grootste op volgorde van grootte) 

PVV: Geert Wilders, g.wilders@tweedekamer.nl 

GroenLinks: Wim-Jan Renkema, w.renkema@tweedekamer.nl 

PvdA: Willem Moorlag, w.moorlag@tweedekamer.nl 

SP: Lilian Marijnissen, lilianmarijnissen@sp.nl 

  

P.S. BREAKING NEWS: LEF Marketing wil a.s. maandag een demonstratie organiseren. Zal 

het lukken om met honderden vrachtwagens met trailer naar Den Haag te rijden? Al 
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hebben wij zelf geen vrachtwagen, wij zijn erbij!!!! Sluit je aan bij dit mooie initiatief! Als 

we ons niet laten horen bestaan we niet! 

 

 

namens de coalitie Veilig naar de Vakbeurs, 

  

Peter Groot  
 


