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Columns > online 
U heeft het gemerkt, de bijdrage van de gemeente in 
de Medemblikker Courant is teruggebracht naar de 
basis. Raadsleden schrijven nog wel wekelijks een 
column. Deze is teruggebracht naar 150 woorden en 
verschijnt in de digitale nieuwsbrief. Om deze te 
ontvangen kan hier https://www.medemblik.nl/over-medemblik/
inschrijven-voor-onze-nieuwsbrief een formulier worden 
ingevuld. De columns van onze fractieleden 
publiceren wij op uiteraard ook op onze socials en 
site. 

 

Raadsvergaderingen 
Op 15 april, 20 mei (met uitloop op 3 juni) en 10 juni  
verliepen de raadsvergaderingen nog vanuit huis 
waarbij in mei en juni, efficiënt digitaal gestemd werd.   
Op 8 juli konden we weer op anderhalve meter 
afstand van elkaar in debat. Namens onze fractie 
heeft Simon een technisch amendement bij de 
Lentenota 2021 ingediend ten behoeve van de 
zaalsport in Wognum. Deze is raadsbreed aangenomen. 
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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 
   april t/m 8 juli
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Duurzame energie 
E l s sch ree f een a r t i ke l ove r de 
energiestrategie in het landelijke tijdschrift 
Bestuursforum dat deze keer helemaal 
gericht was op de Regionale Energie 
Strategie! Het hele artikel ➡  p3. 

Ballonnetje doen 🎈  
De motie uit 2019 ingediend door Claudia heeft 
alsnog resultaat Sinds 1 april is een lachgasverbod 
opgenomen in de gemeentelijke APV. 

Markerwaardweg 
Samen met statenlid Christa Kuiper heeft Claudia 
vragen gesteld met als doel om het laatste deel van 

de parallelweg langs de N240 sneller te 
realiseren! Na de zomer organiseert de 
Provincie hierover een informatieavond 
in Opperdoes. 

Wegenoverdracht 
Wij hebben ingestemd met overdracht 
po lderwegen en waarderen de 

westfriese solidariteit. Els heeft hierbij een motie 
ingediend aangaande verkeersmaatregelen van een 
drietal kruispunten in polder het Grootslag. Deze is 
unaniem aangenomen. 

Werkbezoek 
Piet en Els hebben samen met LTO 
Noord een bezoek gebracht aan Laan 
Vegetables een groenteteeltbedrijf met 
locaties in Andijk en Spanje. Het 
gesprek richtte zich met name op de 
hu isves t ing voor bu i ten landse  

werknemers. 

Oproep 
Wil jij samen met ons invloed uitoefenen op de 
gemeente Medemblik? Geef je op voor de cursus 
Politiek actief! Vanaf 31 augustus 5x op de 
dinsdagavond. Geef je voor 26 juli ➡  op https://
www.medemblik.nl/nieuws/interesse-in-de-politiek-
doe-mee-aan-de-cursus-politiek-actief 
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Vergaderingen  

A l l e 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, is 
t e v i n d e n v i a 
www.medemblik.nl > Raad 
en bestuur > Vergaderingen 
raad en commissies. 

  

Tot ziens na de zomer! 
teamCDA 
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Bijdrage in 
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