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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.

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

Beelden zeggen meer...
Het nieuws van de 2e helft van 2020 vertellen we
vooral in beelden met een link 🔗 naar de woorden.
Veel kijk (en lees) plezier!

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

Onze columns staan ook te lezen op de site,
te vinden onder ‘actueel/nieuws’.

Redactie
Opmerkingen? Aanvullingen?
Neem contact op met de redactie:
claudia.selders@icloud.com
ed.meester@icloud.com
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Vergaderingen
Afhankelijk van de op dat
moment geldende regels
waren de vergaderingen van
gemeenteraad
en
raadscommissie na het
zomerreces digitaal of
fysiek.
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Werkbezoek Klaas de Boer in
Opperdoes 18 september
oplossing stikstofprobleem
video op YouTube

🔗

https://youtu.be/yy14dB3WPxQ

Gedurende de maanden
o k t o b e r, n o v e m b e r e n
december waren de
raadsvergaderingen
digitaal met behulp van MS
Teams.
In juli en tijdens de
raadsvergaderingen op 3
en op 24 september waren
wij op #anderhalvemeter in
het gemeentehuis aan het
werk.

World Cleanup Day in
Medemblik en Wervershoof
19 september
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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

Werkbezoek 30 oktober
WijkLeerCentrum Wognum
🔗 https://www.cda.nl/noord-holland/medemblik/
actueel/nieuws/blije-studenten-en-tevreden-clienten
————————————————————————————

Raadsvergaderingen
2 juli ➡ ➡ ➡ nieuwsbrief 3
3 september ⤵ ⤵ ⤵
Piet heeft twee moties ingediend bij het
raadsvoorstel ‘wensen en bedenkingen concept RESNHN’. Het college heeft de opdracht meegekregen
om in regionale overleggen over de RES, WEK en de
warmtevisie uit te dragen dat biomassacentrales
waar hout wordt verbrand niet gewenst zijn. Ook is
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het college verzocht om inwoners zoveel mogelijk te laten
meedenken bij het opstellen van een kustvisie. De
bespreking van de RES (Regionale Energie Strategie)
maakt veel emoties los. Naar aanleiding van de discussie
heeft Piet samen met Els een opinie geschreven
🔗

Zonne-eilanden Andijk https://www.cda.nl/noord-ho and/

medemblik/actueel/nieuws/zonne-eilanden-andijk

29 oktober ⤵ ⤵ ⤵
Bij het 1e raadsvoorstel over het lange termijn
accommodatiebeleid heeft Claudia een amendement
ingediend. Wij vinden dat de gebruikers van alle gemeentelijke
gebouwen écht moeten kunnen meedenken. Als we niet bereid
zijn om iets met de inbreng te doen dan moeten we dat ook
niet suggereren. Dan doen we ‘net alsof’.
Bij het 2e raadsvoorstel hierover bleek onze opdracht goed
verwerkt te zijn. Inwoners en maatschappelijke partners mogen
meedenken over alle vier ‘extreme’ scenario’s. Dit biedt veel
ruimte voor een goed gesprek om zo tot een goed passend
beleid te komen.

Begrotingsraad ➡

17 december ⤴ ⤴ ⤴

➡ ➡ nieuwsbrief 4
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