CDA Medemblik | fractienieuws

Nummer 1 | 2018

CDA MEDEMBLIK
Nieuwsbrief | april / juli | 2018

Nieuw
Deze raadsperiode gaan wij jou /
u regelmatig op de hoogte stellen
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

Eerst even voorstellen - vlnr
Claudia | Simon | Ed | Saskia | Els | Piet
Met Saskia Schouten en Simon Commandeur is
onze fractie twee nieuwe enthousiaste en fanatieke
raadsleden rijker die hun maidenspeech inmiddels al
hebben gehad. Nieuw deze periode is de inzet van
een CDA-commissielid. We wensen Ahmet Iz een
mooie tijd toe binnen onze fractie.
Namens ons allen, een mooie zomer toegewenst en,
mocht je eropuit trekken, een prettige vakantie.

Redactie
Opmerkingen? Aanvullingen?
Neem contact op met de redactie:
claudia.selders@ziggo.nl
ed.meester@me.com
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Activiteiten in het nieuws
Vlak na de verkiezingen stond Els van den Bosch
met een mooi artikel in het Noord-Hollands Dagblad.
Dit naar aanleiding van schriftelijke vragen over de
pinautomaat in Andijk. In juni schreef zij hier zelf een
artikel over in de Andijker. https://www.cda.nl/noord-holland/
medemblik/actueel/nieuws/nieuws-uit-de-kern-andijk-problemenmet-geldautomaat/

Introductieprogramma
De gemeenteraad is op 29 maart
2018 geïnstaleerd en ieder
raadslid kan gebruik maken van
een uitgebreid inwerkprogramma.
• Kennismaking met de

organisatie, griffie,
rekenkamercommissie

• Verdiepingsbijeenkomst

over de
raadsinstrumenten, het
vergadermodel en de
reglementen

• Leren werken met iBabs
• Basisinformatie

ruimtelijke
ontwikkelingen met een
bustour langs diverse
locaties

• Kennismaken met de

diverse vormen van
regionale
samenwerkingen in WestFriesland en Noord-Holland

• Kennismaking met de

dorpsraden

• Workshop (3-delig) Rol van de

Raad

• Workshop Raad in Beraad,

aangeboden door het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Onze fractie is in diverse
samenstellingen overal bij
aanwezig geweest.
• In september volgt

nog een 2-delige
debattraining.

Haar vragen over skaters bij ‘De Dijkwachter’ in
Andijk kreeg zelfs twee maal aandacht van de krant.
Ed Meester, Piet Ligthart, Simon
Commandeur hebben alle drie een column
geschreven op de gemeentepagina van de
Medemblikker Courant. Piet over het stiltemoment, Ed
over de ambities van de gemeenteraad en Simon
over zijn eerste ervaringen.
Claudia Selders-Kroezen heeft
schriftelijke vragen gesteld over het
landelijk senioren budget en
woningen en het WMO
abonnement. Ook drie situaties in
Opperdoes waren aanleiding om te
vragen om verheldering. De Brug
Walkakker werd uitgezonden op
NH Nieuws en kwam ook in het
Noord-Hollands Dagblad. De
vragen over Veilig Thuis kregen
een vervolg met een motie in juni.
Simon Commandeur heeft vragen gesteld over het
Sneekerpad, waar positieve antwoorden op gegeven
zijn. Ook vraagt hij aandacht voor de
trainingsmogelijkheden bij sporthal De Bloesem in
Wognum. Zijn maidenspeech was tijdens de
raadsvergadering van juli; met een motie voor meer
woningbouw.
Saskia Schouten-Spijkerman heeft haar
maidenspeech tijdens een commissievergadering
gehouden tegen eenzaamheid. “Wij willen ons
onverminderd inzetten voor de bestrijding van
eenzaamheid.” Lees verder via: https://www.cda.nl/noordholland/medemblik/actueel/nieuws/maidenspeech-tegeneenzaamheid/

Inbreng en meningen zijn terug te vinden op
Facebook en www.cda.nl/medemblik
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Twee Werkbezoeken
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@me.com

Els van den Bosch
vice fractievoorzitter Andijk
evdbosch66@ziggo.nl

Piet Ligthart
Andijk

Vlak voor het zomerreces zijn Piet, Claudia en Els
samen met Nico Bosch (CDA Opmeer), Dien Mellema
(CDA Enkhuizen), Liesbeth Roet (CDA Purmerend),
Simone Visser-Botman (CDA Drechterland) en Kitty
Steltenpool-Visser (CDA Medemblik & secretaris/
penningmeester Central Cliëntenraad van Omring) op
bezoek geweest bij het WijkLeercentrum in Avenhorn.
Els heeft dit bezoek georganiseerd en we zijn hartelijk
onthaald door CDA-wethouder Win Bijman in ‘zijn’
gemeente Koggenland.
Projectmanager Claudia Heerens en opleidingsmanager Frank
Sitaram van ROC Horizon College vertellen vol passie over het
project dat zij hebben opgezet. MBO studenten Helpende Zorg &
Welzijn kunnen extra praktische ervaring opdoen en mensen uit
de wijk krijgen (gratis) extra hulp en ondersteuning.
Mantelzorgers kunnen hierdoor ontlast worden en eenzaamheid
voorkomen of verminderd. Ook is een leegstaand gebouw
hiermee weer in gebruik genomen.

p_ligthart@quicknet.nl

Claudia Selders-Kroezen
Opperdoes
claudia.selders@ziggo.nl

Saskia Schouten-Spijkerman
Nibbixwoud
Saskia1.schouten@icloud.com

Simon Commandeur
Wognum
Simoncommandeur@hotmail.com

Dezelfde week zijn Claudia en Saskia in gesprek
gegaan met een aantal basisschool directeuren in
verband met een project dat zorg en onderwijs op een
mooie manier verbindt.
Beide innovatieve projecten verdienen wat ons betreft
een kans binnen onze gemeente. Wordt vervolgd!

Spreekuur
Op 27 juli en 31 augustus houden Els en Piet in
dorpshuis Centrum van 19:00 tot 20:00 hun
maandelijkse spreekuur. Loop gewoon binnen - de
koffie staat klaar!
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