
 

 
BERICHTEN UIT DE RAADSVERGADERING van april 2018 
 
Zoals u wellicht in de media al hebt gelezen, heeft CDA-Drechterland na de verkiezingen direct het voortouw 
genomen om te komen tot een nieuwe coalitie. Er zijn eerst verkennende gesprekken gevoerd met de vier 
andere partijen (VVD, GBD, SPD en PDL), waarna besloten is om alleen verder te praten met PDL en VVD.  
Met die partijen is vervolgens, in een goede sfeer en met een inhoudelijke discussie, een bestuursakkoord 
gesloten op hoofdlijnen. Met nadruk op hoofdlijnen, omdat wij daarmee voldoende ruimte open willen laten 
om te kunnen komen tot een zogenaamd maatschappelijk akkoord.  
Dit bestuursakkoord, waarin de speerpunten van alle drie coalitiepartijen zijn opgenomen, maar ook van de 
partijen die niet in deze nieuwe coalitie zitten, wordt in de komende weken en maanden verder besproken 
met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, om te komen tot dat maatschappelijk 
akkoord. Daarmee hopen de coalitiepartijen een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen voor onze 
gezamenlijke plannen voor een vitaal Drechterland. Dit maatschappelijk akkoord, dat de coalitiepartijen op  
9 juli aan de raad willen voorleggen, wordt dan uitgewerkt in een college-uitvoeringsprogramma, dat eind 
oktober aan de raad wordt gepresenteerd, gelijk met de programmabegroting. 
 
Hoe gaat CDA-Drechterland nu verder voor u? 
In de afgelopen maanden hebt u kunnen merken dat wij veel enthousiaste mensen hebben, die zich graag 
willen inzetten voor de belangen van onze inwoners en ondernemers. Wij willen daarom goed zichtbaar en 
bereikbaar zijn voor iedereen, en dat willen wij doen met eigen CDA-kernvertegenwoordigers in ieder dorp. 
Zij zijn voor u het aanspreekpunt als u hulp nodig hebt bij een vraag, een klacht, of als u een goed idee hebt. 
 
Hem/Venhuizen : Dick Honing, Guus Bosch, Sjaak Laan en Afra Vroling 
Oosterblokker : Wim Neefjes 
Schellinkhout : Jaap Visser 
Wijdenes/Oosterleek : Karin Bakker-Boerkoel en Margriet Boon-Visser 
Westwoud : Margriet Bakker-Struik en Thaam Wijnker 
Hoogkarspel : Aad Molenaar, Simone Visser-Botman, Jan Klein Swormink, Roy Hof, Paula Borst, 

Corina Smid, Wim Evers en Diana Dekker 
 
Voor contactgegevens kunt u terecht op onze website www.cda-drechterland.nl. 
 
En natuurlijk kunt u ook altijd terecht bij onze wethouder Dirk te Grotenhuis. 
 
 

             Voel je thuis in Drechterland! 

 Drechterland 
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