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CDA MEDEMBLIK
Nieuwsbrief | januari / februari | 2020

Nieuws
Deze raadsperiode houden wij jou
/ u regelmatig op de hoogte van
onze fractie activiteiten. Het
bestuur zal deze nieuwsbrief voor
ons verspreiden naar de leden.
Wanneer jij / u wilt kun je deze
nieuwsbrief doorsturen naar
anderen. Graag zelfs!

| Piet | Ed | Els | Claudia | Simon | Saskia |

Digitaal
Via Facebook, Instagram,
Twitter, YouTube en onze site
plaatsen wij actueel nieuws.
Facebook geeft via de homepage
een uitgebreid overzicht van o.a.
activiteiten, werkbezoeken,
spreekuren en krantenberichten.
Onze site biedt o.a. nieuws onder
de knop ‘actueel’ en via het
tabblad ‘mensen’ is meer te lezen
over bestuur- en fractieleden. Ook
zijn het verkiezingsprogramma en
coalitieakkoord met één druk op
de knop te vinden.
We zijn via @cdamedemblik op
social media te vinden en via de
knoppen onderaan de homepage
van www.cda.nl/medemblik

Redactie
Opmerkingen? Aanvullingen?
Neem contact op met de redactie:
claudia.selders@icloud.com
ed.meester@icloud.com

Meer nieuws
Dit jaar sturen we vaker een nieuwsbrief toe. In 2018
en 2019 deden we dit twee keer per jaar. Het streven
vanaf nu is eens per twee maanden.
Piet schreef eind januari
een column in het
gemeentenieuws van de
Medemblikker Courant.

Ook
stonden we
twee keer in het Noord-Hollands
Dagblad. Naar aanleiding van de door
Els gestelde schriftelijke vragen over
de toren van de Bonifaciuskerk in
Medemblik verscheen een artikel.
Saskia, Ed en Claudia stonden op een
foto die gemaakt was tijdens de
‘Lichtjestocht’ in Medemblik.
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KADERNOTA GR’en
Ook de gemeenschappelijke
regelingen stellen kadernota’s
voor aan de gemeenteraden.
Tijdens de raadsvergadering van
27 februari zijn de door het
college voorgestelde zienswijzen
op de kadernota’s 2021 van de
volgende GR-en aangenomen:
• CAW
• SSC De Som
• GGD HN
• VR NHN
• OD NHN
• RSW
• WerkSaam
• WFA
Via de regionale raadsleden
bijeenkomsten worden alle raadsen commissieleden van de zeven
westfriesegemeenten tijdig
geïnformeerd over de
voorgestelde kaders. Vaak wordt
er gewerkt met deelsessies zodat
er voor elke GR een interactief
moment is. Dit jaar was de
bijeenkomst op 22 januari en
vrijwel de voltallige fractie was
hierbij aanwezig.

Claudia aan de lopende band
bij WerkSaam voorafgaand aan
de regionale bijeenkomst.

Als fractie steunen wij sinds
dit jaar het Inloophuis
Medemblik. Mede daarom
liepen Saskia, Ed en
Claudia op 2 februari mee
met de door hen
organiseerde tocht voor
Wereldkankerdag.

————————————————————————

Woningbouw
Tijdens de eerste
raadsvergadering van dit jaar,
op 30 januari, heeft Simon
aangegeven dat het CDA
positief is over het voorstel
‘woningbouw in kleine kernen’
omdat de wethouder heeft
aangegeven dat kansrijke
initiatieven worden
meegenomen, meer initiatieven worden goedgekeurd
en woningbouw dus wordt versneld. Simon werd ook
geciteerd in een artikel van het Noord-Hollands
Dagblad: “Dit biedt kansen voor andere kernen,
bijvoorbeeld Opperdoes.”

Sociaal Domein
Tijdens
deze
raadsvergadering werd ook
een voorstel gedaan over
samenwerking met betrekking
tot maatschappelijke opvang
en beschermd wonen. Het
uitgangspunt is een inclusieve
samenleving waar een
volwaardige plek is voor kwetsbare inwoners. Saskia
stelde: “Een prima uitgangspunt om mensen niet
onnodig uit hun eigen veilige en bekende omgeving te
halen maar de nodige zorg om hen heen te bouwen.”
Op onze facebookpagina https://nl-nl.facebook.com/
cdamedemblik en site https://www.cda.nl/noord-holland/
medemblik/ kunt u meer hierover lezen.
Klik dan op de bijbehorende foto’s.
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Contact
Speelt er iets in jouw / uw
woonplaats of is er een meer
algemeen thema waar je / u over
in gesprek wilt? Dat kan!
Ed Meester
fractievoorzitter
Wervershoof
ed.meester@raadmedemblik.nl

Els van den Bosch
vice fractievoorzitter
Andijk
els.vandenbosch@raadmedemblik.nl

Piet Ligthart
Andijk
piet.ligthart@raadmedemblik.nl

Claudia Selders-Kroezen
Opperdoes

Motie
Tijdens de raadsvergadering
van 27 februari diende Ed
een motie in met het verzoek
aan het college om in het
kader van ‘75 jaar vrijheid’
onze bevrijders te eren, door
straatnaamgeving in een
nieuwe woonwijk. Deze
motie is met 26 van de 27
stemmen aangenomen.
———————————————————————
CDJA Westfriesland organiseerde
begin februari de discussie ‘2030-TALKS’
over de #zijaanzijmaatschappij m.m.v.
Hans Huibers van het
We t e n s c h a p p e l i j k
Instituut voor het
CDA.
Daar waren
onze raads- én
bestuursleden
natuurlijk bij.
Het plan is te vinden
op www.cda.nl/zijaanzij

claudia.selders@raadmedemblik.nl

Saskia Schouten-Spijkerman
Nibbixwoud
saskiaschouten@raadmedemblik.nl

Simon Commandeur
Wognum
simon.commandeur@raadmedemblik.nl

———————————————————————

Spreekuren
Kijk in de agenda op de site voor locaties en data van
de inloopspreekuren in 2020 ⤵
https://www.cda.nl/noord-holland/
medemblik/actueel/agenda/

De nieuwsbrief geeft slechts een indruk van wat onze
actieve fractie doet. Voor meer informatie en foto’s
verwijzen wij u naar de site, facebook en instagram.
Wilt u mee op werkbezoek of een
fractievergadering bijwonen? Neem gerust contact
op; onze gegevens staan links op deze pagina.
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Foto’s !

#gedichtendag

CDA Drechterland
was zo gastvrij om onze raadsleden
en wethouder uit te nodigen voor
een interessant werkbezoek.
Bedankt!

Tot slot
Op 20 maart organiseren wij een werkbezoek over wonen in Medemblik.
Heeft u zich al opgegeven?
Wilt u de uitnodiging nog een keer ontvangen?
Neem contact op met claudia.selders@icloud.com

Ben je een enthousiast gebruiker van Twitter? Volg ons! ➡ @cdamedemblik
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