Partij voor de Vrijheid
Kandidatenlijst voor de Europese Verkiezingen 2009

- Kandidaten 1. Barry Madlener
Leeftijd: 40
Beroep: Tweede Kamerlid
Barry Madlener is een PVV-er van het eerste uur en als Kamerlid woordvoerder
Verkeer en Waterstaat en Milieu. Voordat hij de politiek in ging werkte hij in de
makelaardij en de bouw. Barry is bovendien vijf jaar gemeenteraadslid geweest in
Rotterdam. Barry ergert zich al jaren aan de enorme bemoeizucht van Brussel. De
enorme kosten van de Europese Unie voor de Nederlandse belastingbetaler zijn
hem een doorn in het oog en dat Turkije nooit lid mag worden staat voor hem als
een paal boven water. De islamitische cultuur staat immers haaks op onze Westerse
moderne cultuur. Deze verkiezing geeft mensen eindelijk de kans om hun onvrede te
uiten over dat verschrikkelijke Verdrag van Lissabon dat voor 99% procent gelijk is
aan de Europese Grondwet. Veelzeggend is het dat VVD, CDA en PvdA de 62% van
de Nederlanders die NEE zeiden tegen de Europese Grondwet zomaar negeren. Het
typeert de arrogante houding van deze politieke elite. Barry wil in Brussel gaan
vechten voor meer Nederland en minder Europa.

2. Louis Bontes
Leeftijd: 53
Beroep: Districtscommandant Haven Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond
Na zijn middelbare school werkte Louis Bontes eerst als medewerker en later als
voorman op verschillende scheepswerven in het Rijnmond gebied. Daarna maakte
hij de overstap naar de politie waarbij hij jarenlang in de oude wijken van Rotterdam
werkte. Daarna is Louis Bontes leiding gaan geven aan verschillende
politieafdelingen, eerst als inspecteur en later als hoofdinspecteur. Naast zijn baan
bij de politie haalde Louis zijn HBO-diploma ‘Bestuurskunde &
Overheidsmanagement’ en daarna cum laude zijn doctoraal in de Bestuurs- &
Organisatiewetenschap. Op dit moment is Louis als districtscommandant
verantwoordelijk voor de industriële veiligheid in het haven- en industriegebied van
Rotterdam. Tijdens zijn werk bij de politie in Rotterdam zag Louis door de massaimmigratie veel Rotterdammers hun wijken ontvluchten. Deze mensen voelden zich
niet meer thuis in hun eigen buurt en alsof dat niet genoeg is, wil de EU ook nog
Turkije toelaten als lidstaat. Geen verdere uitbreiding meer. In nog geen
honderdduizend jaar!

3. Daniël van der Stoep
Leeftijd: 28
Beroep: Beleidsmedewerker
Als afgestuurd jurist in zowel Europees- en Internationaal Recht aan de Universiteit
Leiden is Daniël van der Stoep een ideale kandidaat voor de PVV. Nadat hij zijn
eerder opgedane kennis in de praktijk heeft gebracht als beleidsmedewerker voor de
PVV in de Tweede Kamer is voor Daniël van der Stoep de tijd gekomen voor een
nieuwe uitdaging: het stoppen van de Europese superstaat. Hij stelt dat de Europese
Grondwet niet voor niets is verworpen door de Nederlandse burgers. Hun stem moet
gehoord worden in Brussel. Nederland wil geen nieuw verdrag, geen verlies van
vetorechten en geen Europese superstaat. Het wordt tijd dat Europa eens naar de
Nederlandse burgers en hun belangen gaat luisteren.

4. Laurence Stassen
Leeftijd: 38
Beroep: Freelancer
Laurence Stassen is een regionale bekendheid in de provincie Limburg waar zij voor
de lokale omroep diverse programma’s presenteerde. Zij weet wat er leeft bij de
Nederlandse burger en dat is niet Europa, ondanks de vele miljarden die Brussel per
jaar spendeert aan EU propaganda. Maar niet alleen de EU propaganda moet op de
schop ook de geldverslindende Europese instituten en de omvang van het Brusselse
ambtelijke apparaat moeten fors worden teruggebracht. Het lijkt Laurence Stassen
beter om dat geld te investeren in Nederland in bijvoorbeeld betere zorg. Ze heeft in
haar nabije omgeving ervaren hoe belangrijk een goede gezondheids- en
ouderenzorg, veiligheid op straat en belastingverlaging is, in plaats van dure
onnodige Europese reclamecampagnes en instituten. Zij is getrouwd en heeft twee
kinderen.

5. Lucas Hartong
Leeftijd: 46
Beroep: Columnist
Lucas Hartong heeft zowel een studie journalistiek als theologie achter de rug en
schrijft als columnist al lang over de rampzalige ‘Eurokliek’ in Brussel. Hij wil met zijn
werk in Brussel hard strijden voor de rechten van een zelfstandig Nederland en haar
unieke bevolking. Belangrijk voor hem is de strijd tegen de schending van
mensenrechten, harde aanpak van mensenhandel en het blootleggen van de
financiëring van het wereldwijde terrorisme. Daarbij is het zijn wens om samen met
de PVV-collega’s op te komen voor het Nederlandse belang en de eigen Westerse
en Nederlandse identiteit.

6. Auke Zijlstra
Leeftijd: 44
Beroep: Senior beleidsmedewerker op het ministerie van Binnenlandse Zaken
Auke Zijlstra studeerde economie in Groningen voordat hij aan de slag ging in het
bedrijfsleven als ict-projectmanager. Na 12 jaar besloot hij de andere kant van de
zaak te bekijken door bij de overheid te gaan werken. Daar werd hem de volle
omvang van de ontsporing van de EU duidelijk. Het gaat niet meer om het belang
van burgers of van landen, zeker niet als het om kleine landen gaat. Het gaat alleen
nog om het belang van een clubje niet-democratisch gekozen bestuurders. De EU
moet terug naar de basis. Economische samenwerking is prima, maar politieke
samenwerking alleen als dat in het Nederlandse belang is.

7. Patricia van der Kammen
Leeftijd: 37
Beroep: Universitair medewerker
Patricia werkt als beleidsmedewerker planning & control bij een universiteit. Hiervoor
werkte zij bij een zorgkantoor, waar ze zich bezig hield met de uitvoering van de
AWBZ. Zodoende heeft Patricia het financiële terrein binnen het hoger onderwijs en
de zorgsector leren kennen. Wat haar opviel in die sectoren is dat de organisaties
veel energie steken in het maken en verantwoorden van allerlei beleid, volgend op
regels en beleid van de overheid of Europa. Dat terwijl ze zich in feite bezig moeten
houden met onderwijs of zorg. Het moeten voldoen aan en uitvoeren van Europese
regels kost veel tijd en mankracht. Patricia wil de invloed en bureaucratie van
Brussel fors inperken.

8. Gert Besselink
Leeftijd: 57
Beroep: Kolonel der Koninklijke Marechausse b.d.
Als het aan de Brusselse en aan de Haagse elite ligt dan krijgen we zo snel mogelijk
een Verenigde Staten van Europa met één President, één Minister van Buitenlandse
Zaken en één Europees leger. Dit alles moet er volgens Kolonel b.d. Gert Besselink
nooit komen. We hebben de NAVO immers al als gezamenlijke defensiemacht.

9. Menno Ludriks
Leeftijd: 26
Beroep: Medewerker
Na zijn opleiding HBO ‘European Studies’ werkte Menno Ludriks als medewerker
voor de PVV. Al tijdens zijn studie merkte hij op dat Europa veel te groot is
geworden. Wat ooit goed bedoeld begon als een Economische Gemeenschap is
inmiddels uitgegroeid tot een politiek monster dat de Europese Unie heet. Er wordt
bijvoorbeeld voortdurend geld over de balk gesmeten om het maandelijkse
verhuiscircus van Straatsburg naar Brussel in stand te houden. Het wordt tijd dat de
zinloze Brusselse excessen stoppen!

10. Geert Wilders
De fractievoorzitter van de PVV in de Tweede Kamer is lijstduwer bij de verkiezingen
voor het Europees Parlement. Mocht hij voldoende voorkeursstemmen krijgen dan
zal hij zijn zetel in het Europees Parlement niet innemen. Iedereen die een signaal
wil geven dat de Europese Unie in haar huidige vorm niet deugt, kan dat doen door
te stemmen op Geert of één van de andere kandidaten.

