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Dichterbij dan ooit 
‘Fysiek houden we afstand maar we zijn dichter bij 
elkaar dan ooit,’ waren de woorden van CDA-minister 
Hugo de Jonge. Sinds 16 maart houden we 
anderhalve meter afstand en daarover hebben wij in 
maart berichten geschreven in de Medemblikker. 
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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! 

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 
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Afgelast en Uitgesteld 
Zodra de Rijksoverheid ons opriep om zoveel mogelijk 
thuis te werken werd iedereen overladen met het 
woordje ‘afgelast’. In een keer kwamen alle 
activiteiten buitenshuis tot stilstand. Ons werkbezoek 
‘wonen’ dat op 20 maart gepland stond is ook meteen 
tot nader orde uitgesteld. Ook de de 
inloopspreekuren van Els, Piet en 
C l a u d i a z i j n v o o r l o p i g 
geannuleerd. Uiteraard kun je wel 
contact met ons opnemen. Onze 
m a i l a d r e s s e n s t a a n i n d e 
linkercolom op pag 3. (Beeld)bellen 
willen we uiteraard ook! Zodra je weer echt op 
de koffie kunt komen staan de data op de site: 
https://www.cda.nl/noord-holland/medemblik/actueel/agenda/ 
——————————————————————— 

Winkelhart Zwaagdijk 
Op 21 maart kwamen diverse fractievoorzitters in het 
Noord-Hollands Dagblad aan het woord over de 
getekende in ten t ieovereenkomst voor een 
verkeersplan bij het Winkelhart Zwaagdijk. De  
m idde ls te ko lom van he t a r t i ke l ove r de 
verkeersveiligheid was voor Ed. Een eerdere 
uitspraak van Piet, in zijn rol als commissievoorzitter, 
gaf ook duidelijk aan waarom het tekenen van deze 
overeenkomst een bijzonder moment was. “We 
agenderen dit gebruikelijk als verkeersveiligheid bij 
winkelcentrum Zwaagdijk maar we kunnen het beter 
verkeersonveiligheid noemen”. 

Schriftelijke vragen 
>> In 2017 zijn er circa 1600 iepen langs de 
Markerwaardweg tussen Zwaagdijk-Oost en 
Medemblik gekapt omdat deze niet goed geworteld 
waren. Inmiddels is er gestart met de herplant van 
200 bomen en meer dan 1300 heesters en struiken,  
waaronder ook de meidoorn. Deze is rampzalig voor 
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Vergaderingen  

Het was even schakelen 
maar inmiddels hebben we 
er handigheid in: digitaal 
vergaderen met Micosoft 
Teams. Op 9 april hadden 
we in onze gemeente, als 
een van de eersten in 
Nederland, een digitale 
raadsvergadering. 
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fruittelers vanwege bacterievuur. Els heeft hierover 
raadsvragen gesteld en het college heeft aangegeven 
deze kwestie met de provincie te bespreken en 
samen met belangenorganisaties (LTO, NFO) op 
zoek te gaan naar een alternatief.  

>> Tot verdriet van inwoners, bezoekers en 
nabestaanden ziet de Oosterbegraafplaats in Andijk 
er al jarenlang onverzorgd uit. Els stelde hierover 
raadsvragen en het college heeft aangegeven dat het 
bekend is dat deze begraafplaats toe is aan groot 
onderhoud. Er komt een plan van aanpak en er wordt 
een krediet aangevraagd bij de begroting van 
2021/2022. 
——————————————————————— 

Raadsvergaderingen 
Tijdens de raadsvergadering van 
9 apr i l d ienden w i j twee 
amendementen in. Ed over 
kunstgras en Claudia over 
accommodaties. Deze zi jn 
beiden aangenomen.  

Er komt nu kurk in plaats van 
rubber op de kunstgrasvelden 
die gerenoveerd moeten worden. 

De stand van de reserve tot het jaar 2027 is 
toereikend om dit te financieren.  
Bij het opstellen van het accommodatiebeleid is er 
door onze aanpassing een beter passende rol voor 
de gemeenteraad en veel meer aandacht voor de 
participatie door inwoners. Dit gaat tenslotte om een 
accommodatiebeleid voor de gehele gemeente dat 
voor de komende 10 jaar wordt vastgesteld; niet niks. 

Online vergaderen 
De oorspronkelijke agendaplanning is flink aangepast 
doordat alle vergaderingen nu online plaatsvinden. 
Ook raadscommissie vergaderingen zijn inmiddels 
hervat. Op 23 april werd de aanbesteding van het 
nieuw te bouwen zwembad in Wervershoof 
uitgebreid besproken. Hierbij waren ook insprekers 
ingelogd! Op 30 april is de inventarisatienotitie voor 
de kadernota besproken. Als gemeente krijgen we te 
maken met een hele grote financiële uitdaging. 
Hierover meer in onze volgende nieuwsbrief.

3

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 
claudia.selders@raadmedemblik.nl 

Saskia Schouten-Spijkerman 
Nibbixwoud 
saskiaschouten@raadmedemblik.nl 

Simon Commandeur  
Wognum 
simon.commandeur@raadmedemblik.nl
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——————————————————————————————————————— 

Herdenken en vieren 

Koningsdag  
Woningsdag 
Dit jaar waren er geen vrijmarkten, aubade 
of feesten. Veel van de dingen die we heel 
normaal vinden om op Koningsdag te doen 
konden nu niet. We bleven thuis en hingen 
de vlag op als symbool van saamhorigheid. 

4 en 5 mei 
We stonden stil bij 75 jaar leven in vrijheid, op aangepaste wijze. Op 4 mei voor 16:00uur 
werden bloemen bij de oorlogsmonumenten gelegd. Hierbij waren drie personen 
aanwezig. 
Saskia mocht namens de gemeente een krans leggen bij de gedenksteen Bessie.  

——————————————————————————————————————— 
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 een digitale fractievergadering bijwonen? 
Neem gerust contact op; onze gegevens staan op pagina 3.
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