
 

 
Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 
Wij willen al onze kiezers hartelijk bedanken voor hun stem op onze kandidaten voor de provincie en bij het 
waterschap. Diana Dekker, onze kandidaat voor de provincie kreeg maar liefst 1.810 stemmen, waarmee zij 
heel goed scoorde voor onze partij, maar helaas te weinig voor een plekje in Provinciale Staten. Diana zal zich 
de komende tijd vooral op lokaal niveau inspannen voor onze ambities in met name West-Friesland. 
Margriet Boon en Thaam Wijnker kregen respectievelijk 474 en 226 stemmen van de in totaal 1.375 op het 
CDA uitgebrachte stemmen in onze gemeente.  
 
Wat kan CDA-Drechterland voor u doen? 
Mensen vragen vaak aan de gemeente wat die voor hen kan doen. Wij draaien dat graag een keer om en 
vragen aan u wat u voor onze mooie gemeente kunt doen, want daarbij hebben wij elkaar heel hard nodig! 
CDA-Drechterland heeft de afgelopen vier jaar met het project Vitale Dorpen u als inwoners nadrukkelijk 
betrokken bij de plannen voor verbetering van de leefbaarheid in ieder dorp, en u hebt als inwoners daarvoor 
een hele belangrijke bijdrage geleverd. Wij hebben dit proces met veel enthousiaste mensen ondersteund. 
Gezien de verkiezingsuitslag in maart vorig jaar hebt u duidelijk laten zien dat onze werkwijze u aanspreekt, 
en wij willen daarom graag op dezelfde voet met u doorgaan en u steeds opnieuw een stem geven bij het 
maken van nieuwe plannen. Dat kan natuurlijk weer door deel te nemen aan de dorpsallianties, maar als u 
zich ook samen met ons graag extra wilt inzetten voor de belangen van onze inwoners en ondernemers, dan 
bent u natuurlijk van harte welkom bij onze vereniging, want er is genoeg werk aan de winkel!  
Meldt u zich dan aan bij Gerard Huits, secretaris CDA-Drechterland, gerardhuits@quicknet.nl .  
 
Wij willen daarnaast goed zichtbaar en bereikbaar blijven met onze eigen CDA-kernvertegenwoordigers in 
ieder dorp. Zij zijn het aanspreekpunt als u hulp nodig hebt bij een vraag, klacht, of als u een goed idee hebt.  
 
Hem/Venhuizen : Dick Honing, Guus Bosch 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 en Wim Evers. 
 
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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