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Verkiezingen #TK2021 
Het eerste kwartaal van dit jaar stond ook voor onze 
fractieleden in het teken van de verkiezingen. Niet in 
de laatste plaats omdat Els op #57 op de 
kandidatenlijst stond! 

Met haar slogan “Zoek je een 
vrouw met een warm hart en 
gezond verstand? Stem dan op 
Els van den Bosch uit West-
Friesland!” stond zij verschillende 
keren in het Noord-Hollands 
D a g b l a d . E l s h e e f t H e n r i 
Bontenbal (kandidaat #17),  
Harry Nederpelt en Kor 
Buitendijk uitgenodigd om op 15 
maart bi j ECW Energie op 
werkbezoek te gaan. Het gesprek 
ging uiteraard over duurzaamheid, 
natuur, economie en agrarisch 
ondernemen. 
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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 

CDA MEDEMBLIK 
   jan t/m mrt

http://www.cda.nl/medemblik


Fractie nieuwsbrief Nummer 1| 2021
   

Tijdens de algemene 
ledenvergadering op 
20 januari waren onze 
regiokandidaat Jelle 
B e e m s t e r b o e r 
(kandidaat #28 en 
w e t h o u d e r i n 
Schagen) en  onze 
jongeren kandidaat 
Harmen Krul  (kandidaat #21 en fractievoorzitter in 
Den Helder) aanwezig om hun speerpunten toe te 
lichten. 
Uitspraken die het herhalen zeker waard zijn: 
“Politiek is in contact staan met mensen.” 
“Weg met het bemoeisysteem rondom woningbouw.”  

De uitslag van de verkiezingen 
viel landelijk voor onze partij 
niet mee. Onze provincie heeft 
echter wel het beste resultaat 
geboekt en in onze gemeente 
werden we de derde partij.  

Wij pakken nog een jaartje door en hopen volgend 
jaar weer op jullie stem te kunnen rekenen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen! 

Raadsvergaderingen 
Op 21 januari, 18 en 25 februari en 18 maart zijn er 
raadsvergaderingen geweest waar Ed, Els, Piet, 
Saskia, Claudia en Simon zich onverminderd  met 
veel energie voor hebben ingezet. Namens onze 
fractie heeft Simon de motie ‘betaalbare woningen’ 
ingediend. “Hiermee kom ik op voor alle mensen die 
nog geen eigen woning hebben maar er wel graag 
een willen.” 

Oproep 
Wil jij samen met ons invloed uitoefenen in 
gemeente Medemblik? Meebeslissen over hoe het 
budget wordt besteed? Check of raadslid zijn iets 
voor jou is! Volg online & gratis de ‘oriëntatie 
raadsleden’ voor Noord-Holland op 29 april!  
Opgeven kan via de link in het bericht op facebook:  
@cdamedemblik.  

Tot ziens! teamCDA
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Vergaderingen  

Alle gemeenteraad  en 
r a a d s c o m m i s s i e 
vergaderingen, thema- en 
informatiebijeenkomsten, 
waren het eerste kwartaal 
van 2021 d ig i taa l met 
behulp van MS Teams. 
  
Een overzicht hiervan, met 
alle behandelde stukken, 
z i j n t e v i n d e n v i a 
www.medemblik.nl > Raad 
en bestuur > Vergaderingen 
raad en commissies.  

In totaal waren het er 16 die 
wij als fractie vrijwel altijd 
a l l e z e s b e z o c h t e n .  

http://www.medemblik.nl
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