Welkom bij het CDA in Weststellingwerf
Of u nu al lang in Weststellingwerf woont of dat u hier net bent komen wonen, wij
verwelkomen u graag als lid.

Weststellingwerf is een prachtige gemeente waar het heerlijk wonen, werken en
recreëren is. Er is sprake van een actief verenigingsleven, een gezond bedrijfsleven,
een gezellig uitgaansleven, maar ook onderlinge betrokkenheid van burgers in
wijken en dorpen en dat alles in een schone en veilige omgeving met volop
natuurschoon om ons heen. Met onze 26 dorpen vormen we zo een (h)echte
dorpsgemeenschap.
Dit is hét ideaalbeeld van onze gemeente, zoals het CDA dat graag wil zien en waar wij hopen
een bijdrage aan te kunnen leveren. Met altijd als basis onze vier uitgangspunten: sociale
gerechtigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap.
Graag stellen wij ons aan u voor:

Het bestuur van onze afdeling wordt gevormd door:
Anne Schelhaas (Blesdijke), voorzitter
Eddy Boek (Nijeholtpade), secretaris
Ria van Zwieten (Wolvega), penningmeester en campagneleider
Eddy Hoekstra (Wolvega)
Agnieta Reuvekamp (Sonnega)
Wat wordt er zoal georganiseerd:
Het bestuur komt (bijna) maandelijks bijeen om alle zaken betreffende de vereniging te
regelen. Zij organiseert ledenbijeenkomsten, excursies en bedrijfsbezoeken. Elke vier jaar
zorgt zij ervoor dat er een geldige kandidatenlijst komt voor de gemeenteraadsverkiezingen
en dat u als lid kunt meepraten en stemmen over het gemeentelijkemaar ook over de provinciale- en landelijke kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s.
Hoe wordt dit georganiseerd:
Elk seizoen starten we in september met een gezellige excursie. In de winter volgt dan een
ledenvergadering en in maart houden wij onze jaarvergadering.
Daarnaast organiseert ons campagneteam verschillende activiteiten waarbij uw hulp zeer
gewenst is. Tot onze permanente campagne hoort het aanwezig zijn op het Lindefestival en
de Kerstmarkt, een Valentijnsactie en een vrouwenontbijt op Internationale Vrouwendag.
Alle leden worden uitgenodigd om hierbij de helpende hand te bieden of om gewoon
aanwezig te zijn.
Onze vergaderingen zijn informeel en de koffie is altijd gratis. U ontvangt een persoonlijke
uitnodiging per mail of per post.
Een populaire manier van vergaderen is inmiddels het voorbereiden in kleine groepjes
zodat de discussie in de bijeenkomst zich verdiept. Deze groepjes worden min of meer
willekeurig samengesteld, u wordt gebeld of gemaild en op basis van beschikbaarheid komt

men dan bij elkaar. Lijkt het u leuk om ook eens mee te doen? Meldt u zich dan gerust alvast
aan bij het bestuur.

De gemeenteraadsfractie van onze afdeling wordt gevormd door:
Hans Visser (Oldeholtpade), fractievoorzitter
Afke Kester (Noordwolde)
Vera van der Zee (Wolvega)
Lukas Verhoef (Wolvega), fractiesecretaris
Zij worden ondersteund door:
Stoffel Baas (Nijeholtwolde) schaduwfractie en tevens vervangend commissielid
Jan Clevering (De Blesse), schaduwfractie
Eddy Hoekstra (Wolvega) schaduwfractie en vanuit bestuur
De fractie vergadert op de maandagavond, na het algemene inloopspreekuur dat van 19.30
uur tot 20.30 uur wordt gehouden in de raadszaal. Loop gerust binnen als u iets wilt
vragen of met ons wilt delen. Kijk voor de datums en de procedure op
www.weststellingwerf.nl (>Organisatie>Gemeenteraad)
De fractie bereidt de besluitvorming in de gemeenteraad voor waarbij zij zich laat leiden
door de uitgangspunten van het CDA, vertaald in o.a. de volgende vragen:
- Solidariteit: Blijven alle mensen in staat om mee te doen aan onze maatschappij?
- Gespreide verantwoordelijkheid: Wat is de taak van de gemeente en wat kunnen we
verwachten van (maatschappelijke) organisaties en de burgers zelf?
- Rentmeesterschap: Wat zijn de gevolgen van huidige besluiten voor de toekomst?
- Gerechtigheid: Toont de gemeente zich nog steeds betrouwbaar?
Daarnaast bezoekt zij commissievergaderingen, bijeenkomsten van Dorpsbelangen,
bedrijven, organisaties, scholen, enzovoorts.
De fractie vormt momenteel (2018-2022) samen met de VVD (5 zetels) en Weststellingwerfs
Belang (2 zetels) de coalitie.
Onze wethouder is Hanneke Zonderland (Sonnega).

CDA Weststellingwerf staat er niet alleen voor:
Als afdeling van een landelijke politieke partij kunnen wij altijd een beroep doen op
landelijke of provinciale ondersteuning. Maar ook u, als lid, kunt landelijke congressen en
algemene provinciale vergaderingen bezoeken waar u personen direct kunt aanspreken of
waar interessante thema’s worden uitgediept.
Vaak proberen we samen te reizen, dit organiseren we dan via de mail of Whatsapp.

Meer informatie:
Op onze website www.cdaweststellingwerf.nl vindt u behalve alle adressen en
telefoonnummers ook de agenda. En natuurlijk verslagen, nieuws, foto’s enzovoorts.
Via onze nieuwsbrief Appeltje brengen wij u vier keer per jaar op de hoogte van het laatste
nieuws. Deze nieuwsbrief wordt u per mail of per post toegezonden.
Leden die hun mailadres aan ons door geven hebben een streepje voor; zij ontvangen meer
berichten. U kunt uw mailadres doorgeven aan: cdaweststellingwerf@gmail.com

Graag tot ziens:
U weet nu al heel wat van ons. Maar wij leren u natuurlijk ook graag kennen. Komt
u eens kennismaken? U bent van harte welkom!

