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Publiciteit 
Na het zomerreces begon de publiciteit voor onze 
fractie goed. Els kwam in het Dagblad voor West-
Fr iesland vanwege het Special Olympics 
Evenement in Wervershoof. Eind 2017 heeft zij een 
motie ingediend met de oproep: ‘alles in het werk te 
stellen om het Special Olympics Regionaal 
Evenement 2019 naar onze gemeente te halen’. En 
dat is gelukt!  > >  Regeren is vooruitzien!  

Ook werden Saskia en Claudia in het NHD 
geciteerd in verband met hun mening over 
muziekonderwijs in onze gemeente. “Wij willen dat 
zoveel mogelijk kinderen met muziek in aanraking 
komen en zich muzikaal kunnen ontwikkelen.” 

Ook hebben onze fractieleden het afgelopen half jaar 
een column voor het gemeentenieuws geschreven. 
Saskia: “Muziek maakt blij!”. Claudia: “Jij maakt 
het verschil.” Over het nieuwe wijkleercentrum wat 
gerealiseerd is naar aanleiding van de door haar 
ingediende motie op 6-12-‘18. Els: “Cyberkarspel” 
over de uitbreiding van het wandelnetwerk in West-
Friesland. Simon: “Ben jij christelijk dan?” over de 
uitgangspunten van het CDA.  
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Nieuw 

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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Meer weten? Zoek op de site 🔍  met de opdracht  
‘column’: www.cda.nl/medemblik 

Tarieven HVC 
U heeft er vast al eerder 
over gehoord, de tarieven 
voor het inzamelen van uw 
huishoudelijk afval gaan 
omlaag. Het lagere tarief 
gaat met terugwerkende 
kracht in per 1-1-2019. 

Heeft u hierover vragen stel die dan 
gerust aan Els. 

Bouw voor starters 
O p 1 0 o k t o b e r h e e f t S i m o n i n 
samenwerking met onze jongerenafdeling 
C D J A - W e s t f r i e s l a n d ( h t t p s : / / n l -
nl.facebook.com/CDJA.WF/) een motie 

ingediend waarin aandacht wordt gevraagd voor 
betaalbare nieuwbouw woningen voor jongeren. Wij 
vragen het college een voorstel te doen om meer 
flexibiliteit aan te brengen in de toetsingscriteria 
waardoor plannen kansrijker zijn. Koopwoningen in 
het goedkopere segment moeten wat ons betreft 
prioriteit krijgen. Ook willen we dat er in regionaal 
verband plannen worden gemaakt voor extra 
nieuwbouw in de betaalbare sector. Simon zijn 
volledige inbreng is hier te lezen (even naar beneden 
scrollen) > https://www.facebook.com/cdamedemblik/ 
In aanvulling hierop heeft Piet op 19 december 
succesvol een amendement ingediend bij de 
kaderstelling voor het nieuwbouwplan 
‘Weeshuisgronden’ in Medemblik. Met de opdracht 
om te streven naar 25% goedkope koop in plaats van 
de voorgenomen 15%-25%. Dit amendement is ook 
aangenomen en te vinden onder agendapunt C3: 
https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?
site=medemblik&agendaid=79747387-
c416-4444-8048-
b380d93debc8&FoundIDs=&year=2019 

CDJA Westfriesland: Marina van Eijk 
(vz.), Rob Brandhoff, Franka Boon, Rick 
Nooij, Wessel Groot en Rick van der Gulik. 
Marina en Rick wonen in onze gemeente.  
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BEGROTING 2020  

Bij de behandeling van de 
begroting in november 
controleren we of de door de 
raad gestelde kaders goed 
zijn verwerkt. Zo nodig 
passen we de begroting aan. 

Onze gemeente heeft flinke 
ambities en over veel grote 
uitgaven maar beperkte 
invloed. Logisch dat ‘de basis 
op orde’ moet zijn. Wat CDA 
mag dat niet ten koste gaan 
van sport en cultuur. Daarom 
hebben wij ingediend:  

• Een amendement ‘behoud 
gymzaal aan de sportlaan in 
Wognum’. wv Claudia 

• Een amendement 
‘Muziekschool MOW’ wv Saskia 

Het amendement ten behoeve 
van sport is aangenomen maar 
die ten behoeve van muziek heeft 
helaas geen meederheid gehaald. 

Verder hebben we twee moties 
ingediend. Omdat we inwoners 
willen laten meedenken over het 
klimaatbestendig invullen van hun 
wijk en omdat we de 
hondenbelasting willen 
afschaffen.  

• De motie ‘pilot inspraak 
inwoners voor 
klimaatbestendige 
wijkverbetering’ is raadsbreed 
aangenomen. wv Els 

• De motie ‘hondenbelasting’ is 
aangenomen met 21 stemmen 
voor en vier tegen.  wv Ed 

De begroting staat op de agenda 
van 7 november. Deze is te lezen 
via https://ibabsonline.eu/
Agenda.aspx?
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Sociaal Domein 
CDA fracties van 7 gemeenten 
in West-Friesland gaan, op 
initiatief van onze afdeling, 
s a m e n w e r k e n o p h e t 
omvangrijke ‘sociaal domein’. 
Dit gaat over jeugd (jeugdwet), begeleiding (wet 
maatschappelijke ondersteuning) en werk (participatiewet). 
De zorg kopen onze gemeenten samen in en de 
uitvoering regelen we individueel. 
Er zijn overeenkomsten maar zeker ook verschillen. 
Met name op het gebied van jeugdzorg en 
ondersteuning. We zijn gestart met een brainstorm 
avond wat een schat aan ideeën, zorgen, vragen en 
oplossingsrichtingen opleverde. Wordt vervolgd! 

Arbeidsmigranten 
“Huisvesting van arbeidsmigranten gaat ook over het 
welzijn van mensen en dat gaat verder dan een dak 
boven je hoofd.” Het vanaf 2011 gevoerde beleid is 
geëvalueerd en hier zi jn aanbevelingen uit 
voortgekomen waar onze fractie positief over is. Els 
heeft onze aanvullende wensen verwerkt in een 
amendement wat op 19 december is aangenomen: 
✦ maak een einde aan het huisvesten van tijdelijke 
huisvesting in kernen (woonwijken en linten); 
✦ sta toe dat er meer buitenlandse werknemers 
gehuisvest worden bij de agrariërs zelf met een 
maximum van 60 personen; 
✦ handhaaf het huidige beleid om grootschalige 
locaties te realiseren (50+ bedden) 
✦ realiseer de mogelijkheid tot huisvesting van 
arbeidsmigranten op niet-vitale recreatieparken; 
✦ zorg voor voortzetting van de drie-maanden 
regeling zodat werkgevers die maar voor een korte 
periode buitenlandse werknemers nodig hebben hun 
personeel op een goede manier kunnen huisvesten; 
✦ sta toe dat werkgevers op bedrijventerreinen op de 
locatie van hun eigen bedrijf de mogelijkheid hebben 
huisvesting te realiseren voor hun buitenlandse 
werknemers. 

Spreekuren 
Kijk in de agenda op de site 
voor locaties en data van de 
inloopspreekuren in 2020 ✅  
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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

mailto:piet.ligthart@raadmedemblik.nl
mailto:claudia.selders@raadmedemblik.nl
mailto:saskiaschouten@raadmedemblik.nl
mailto:simon.commandeur@raadmedemblik.nl
mailto:piet.ligthart@raadmedemblik.nl
mailto:claudia.selders@raadmedemblik.nl
mailto:saskiaschouten@raadmedemblik.nl
mailto:simon.commandeur@raadmedemblik.nl


CDA Medemblik | fractienieuws Nummer 2 | 2019

100 jaar kiesrecht 
Op 11 december opende mevrouw Neefjes-Stuijt 
(oud raadslid CDA) samen met wethouder 
Andrea van Langen de tentoonstelling over 100 
jaar vrouwenkiesrecht in het gemeentehuis. 
Sinds 1919 mogen vrouwen in Nederland 
stemmen. Het was een stap naar de gelijke 
positie van vrouwen in alle geledingen in de 
maatschappij. 

Veel vrouwen uit onze gemeente die politiek actief zijn, of zijn geweest, waren aanwezig. 

Foto’s ! 
Het afgelopen halfjaar hebben wij drie werkbezoeken georganiseerd. 

✅  Oktober PWN in Andijk (met CDA-leden en Marina en Liesbeth van het CDJA) 

✅  November Mol Freesia in Nibbixwoud 

✅  December De Jong Lelies in Andijk 
 
 
 

 

Tot slot 
Voor meer onderwerpen dan die op 
voorgaande pagina’s zijn genoemd hebben 

wij aandacht of ons ingespannen. De nieuwsbrief is 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 mee op werkbezoek of een 
fractievergadering bijwonen? Neem gerust contact op; 
onze gegevens staan op pagina 3. 
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