
 
Goed onderhoud openbaar groen 
Woningbouw en -aanpassingen 
 - voor jonge gezinnen 
 - voor senioren 

Monumentale status 
 - voor beeldbepalende gebouwen en monumenten 
Verkeersveiligheid 
 - doortrekken van de Markerwaardweg naar de Wieringermeer 
 - fietstunnel als veilige oversteek Markerwaardweg; géén middenberm 
 - evaluatie aanpassingen Almersdorperweg / Nieuweweg / Zwartepad 

Actief vrijwilligersbeleid 
 - regeldruk verminderen en  ondersteuning verbeteren 
Behoud van voorzieningen  
 - zoals basisschool cbs De Wegwijzer 

Snel internet in het buitengebied 

CDA zet zich in voor Opperdoes  

4

Medemblik

Stem 21 maart CDA  

#hartvoordesamenleving

zorg- en ondersteuning op maat 
passend onderwijs  

cultuur en musea  
alcohol- en drugspreventie

Claudia zet zich ook in voor

 
Goed onderhoud openbaar groen 
Woningbouw en -aanpassingen 
 - voor jonge gezinnen 
 - voor senioren 

Monumentale status 
 - voor beeldbepalende gebouwen en monumenten 
Verkeersveiligheid 
 - doortrekken van de Markerwaardweg naar de Wieringermeer 
 - fietstunnel als veilige oversteek Markerwaardweg; géén middenberm 
 - evaltuatie aanpassingen Almersdorperweg / Nieuweweg / Zwartepad 

Actief vrijwilligersbeleid 
 - regeldruk verminderen en  ondersteuning verbeteren 
Behoud van voorzieningen  
 - zoals basisschool cbs De Wegwijzer 

Snel internet in het buitengebied 

CDA zet zich in voor Opperdoes  

4

Medemblik

Stem 21 maart CDA  

#hartvoordesamenleving

zorg- en ondersteuning op maat 
passend onderwijs  

cultuur en musea  
alcohol- en drugspreventie

Claudia zet zich ook in voor

1

Claudia Claudia 

Selders-KroezenSelders-Kroezen

4

4

Medemblik

 Claudia Selders-Kroezen #4
 Henk van Unen #16
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Wij zetten ons in voor:
1  goed onderhoud van het openbaar groen
2  woningbouw en -aanpassingen voor jongeren en ouderen
3  verbetering van de verkeersveiligheid 
4  een beter zichtbare wijkagent
5  zorg en ondersteuning op maat voor jong en oud

6  het bieden van ruimte aan ondernemers
7  toegankelijkheid van openbare ruimte en informatie

8  minder regeldruk en betere ondersteuning van vrijwilligers
9  cultuur, musea, toerisme en recreatie

10  toepassen van duurzame energiebronnen


