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Publicaties 
In juni mochten Els en Simon een column in de 
Medemblikker publiceren. Het zijn actuele stukjes 
over afvalscheiding en initiatief vanuit de samenleving 
die prachtig aansluiten bij de CDA uitgangspunten: 
rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid.  

Ed vroeg eind mei, samen met de VVD en BAMM, om 
maatwerk toe te passen met betrekking tot de 
Rijksmaatregelen voor restaurants, cafés en culturele 
instellingen. https://www.medemblikactueel.nl/2020/05/24/vvd-
bamm-en-cda-medemblik-doen-oproep-aan-burgemeester-over-
maximumeis-30-personen-in-horeca-en-instellingen/ Helaas 
bleken uitzonderingen hierop niet mogelijk te zijn.  
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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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Onze wethouder Harry Nederpelt is de afgelopen 
maanden regelmatig in het nieuws 
geweest a ls por te feu i l lehouder 
duurzaamheid en economische 
z a k e n . W a n n e e r u o n z e 
Facebookpagina bekijkt en deze 
doorscrollt komt u hem regelmatig 
tegen. Klik dan meteen even op een 
‘like’ voor de pagina en ontvang 
regelmatig ons nieuws op uw tijdlijn. 
https://nl-nl.facebook.com/cdamedemblik 

Het interview ‘Harry Nederpelt is een echt 
familiemens’ staat op pagina 12 van You Medemblik. 
Dit is ook digitaal te lezen via deze ‘pageflip’: https://
t.co/SdffH9y0Pn?amp=1 

Commissielid Ahmet steekt de handen uit de 
mouwen in Medemblik en ruimt de puinhoop van 
lachgasgebruikers op. Wij blijven ons inzetten tegen 

het gebruik en de overlast 
v a n l a c h g a s . h t t p s : / /

www.medemblikactueel.nl/
2019/09/19/medemblik-
krijgt-lachgas-verbod/ 

———————————————————————————— 

Raadsvergaderingen op 4 
juni en 2 juli 
Er is dringend behoefte aan extra 
zaalsportcapaciteit in Wognum. Om 
v o o r a a n k o m e n d s e i z o e n e e n 
oplossing te realiseren heeft Simon 
op 4 juni een amendement ingediend 
zodat S.V. Spartanen tijdig een 
blaashal kan aanschaffen. Simon zijn 
inspraaktekst is te lezen via www.cda.nl/medemblik onder 
het kopje ‘actueel’. Tijdens de vergadering van 2 juli 
hebben wij het amendement van de VVD gesteund 
dat opriep om het onderzoek naar een 2e sporthal, 
waartoe het college november vorig jaar opdracht had 
gekregen, wel af te ronden. 

Ed heeft op 4 juli tijdens de behandeling van de 
kadernota twee moties ingediend. 
1) In verband met de financiële uitdaging waar onze 
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Vergaderingen  

Gedurende de maanden 
mei en juni is er in de 
gemeete Medemblik, op  
één themabijeenkomst na, 
over ‘Duurzaam Leefbaar’ 
op 29 juni, steeds digitaal 
vergaderd met MS Teams. 

T i j d e n s d e z e 
themabijeenkomst mochten 
maximaal 2 commissieleden 
fysiek aanwezig zijn. De 
bijeenkomst was uiteraard 
ook digitaal te volgen via de 
website van de gemeente. 

Een mooie quote van onze 
wethouder over ‘Duurzaam 
Leefbaar’ van Kor Buitendijk 
zoa ls verwoord in het 
Noordhollands Dagblad: 
“Het gaat erom dat het de 
agrarische sector niet belast 
en dat de natuur ermee 
geholpen is.” 

Op 2 juli was de laatste 
raadsvergadering voor het 
zomerreces. We hopen 
vanaf 17 augustus elkaar 
weer fysiek te kunnen 
ontmoeten. Er wordt hard 
gewerkt om dit mogelijk te 
maken.  

https://t.co/SdffH9y0Pn?amp=1
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gemeente mee te maken heeft, zijn een aantal grote 
(lees dure) projecten onderop de uitvoeringsstapel 
gelegd. Zo ook een mogelijk nieuw zwembad. Om te 
voorkomen dat dit uit het zicht verdwijnt 
wi l len wi j duidel i jkheid over de 
consequenties voor de doorlooptijd en 
planning. Het aanbestedingstraject 
willen wij stopzetten tot de behandeling 
van de begroting 2021 dit najaar. 
2) Het college heeft aangegeven dat er fors in de 
gemeentelijke organisatie geïnvesteerd moet 
worden. Wij willen dat hiermee gewacht wordt totdat 
de gemeente zich in economisch rustiger en stabieler 
vaarwater bevindt. Verder willen wij, in aanloop naar 
de begroting 2021, informatie over en duidelijke 
investeringsvoorstellen voor die afdelingen waar de 
druk het hoogst is. In de werkagenda is inmiddels een 
informatiebijeenkomst hierover ingepland. 

Het amendement en de moties zijn aangenomen. 
——————————————————————— 

Zin en onzin 
Eind vorig jaar heeft ons bestuur tweede openbare 
thema-avond over duurzaamheid georganiseerd: ‘de 
zin en onzin van elektrisch vervoer’. We hebben 
toen toegezegd om informatie door te geven over een 
app waarin alle laadtarieven staan vermeld. 
Hierbij: https://evapp.eu  
——————————————————————— 

Schriftelijke vragen  
De afgelopen twee maanden hebben wij vier keer 
officiële raadsvragen gesteld. Over de kadernota, het 
gemeentefonds, woningbouw en het sociaal domein. 
Deze vragen en de beantwoording zijn te lezen op de 
gemeentesite: https:// ibabsonline.eu/Zoeken.aspx?
site=medemblik&phrase=Cda&listid=b6e30d37-cfd2-4064-
a7fa-19453570dfb5&reportid= 

——————————————————————— 

Informatief in beeld 
Ben je fan van Twitter? Lees je graag veel over 
politiek en daaraan gerelateerde informatie? Volg 
ons! Ben je meer visueel ingesteld en fan van Insta? 
We zijn via @cdamedemblik op social media te 
vinden of eenvoudig via de knoppen onderaan de 
homepage van  www.cda.nl/medemblik  
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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 
claudia.selders@raadmedemblik.nl 

Saskia Schouten-Spijkerman 
Nibbixwoud 
saskiaschouten@raadmedemblik.nl 

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

Mona Keijzer in Twisk 

Zaterdag 4 juli bracht staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona 
Keijzer een bliksembezoek aan Noord-Holland. Zij startte de dag vroeg bij Theaterkerk 
Hemels in Twisk en ging in gesprek over cultureel ondernemerschap, ondernemen in 
coronatijd en over haar ambitie om lijsttrekker van het CDA te worden. Met de aanwezige 
CDA leden sprak zij daarom ook over haar visie op zorg en duurzaamheid.  

Via YouTube is  
een filmpje te 
z i e n : h t t p s : / /
y o u t u . b e / P -
ybEIM3xJk 
Het was sinds 
half februari ons 
1e (werk)bezoek 
en dit was voor 
het eerst sinds 
half maart dat de 
f r a c t i e l e d e n 
elkaar ‘ in het 
e c h t ’ k o n d e n 
spreken.  

We danken C l a u d i a vo o r he t 
organisatie en René Smit en Gerda 
Blom voor hun gastvrijheid! Vanwege 
de COVID-19 maatregelen was het 
maximaal mogelijk aantal CDA leden 
aanwezig. De foto spreekt wat dat 
betreft meteen boekdelen over de 
noodzaak om cultureel ondernemers in 
d e z e t i j d t e 
steunen. 

Wij hopen u na het zomerreces weer te kunnen ontmoeten!

———————————————————————————————————————
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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