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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

Ed | Saskia | Simon | Piet | Els | Claudia | Ahmet

Taakverdeling
Er zijn drie commissies waarover de raadsvoorstellen
zijn verdeeld; ‘Ruimte’, ‘Samenleving’ en ‘Bestuur
en Middelen’. Als fractievoorzitter is Ed meestal
woordvoerder bij de agendapunten van Bestuur en
Middelen. Saskia en Claudia zijn actief bij de
commissie Samenleving, Simon en Els zijn
woordvoerders bij de dossiers van Ruimte. Ahmet
ondersteunt hen hierbij. Piet is commissievoorzitter
en tijdens raadsvergaderingen woordvoerder bij
onderwerpen over duurzaamheid.

Extra taken
Redactie
Opmerkingen? Aanvullingen?
Neem contact op met de redactie:
claudia.selders@ziggo.nl
ed.meester@me.com

Sinds 2 september is Els lid van de CDA
Bestuurdersvereniging afdeling Noord-Holland.
Claudia is voorzitter van de werkgeverscommissie
van de gemeenteraad. Ook is zij op 4 oktober
benoemd tot de raadswerkgroep participatie.
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Actie - Actie - Actie - Actie

BEGROTING

2019

Op 8 november zijn de
‘begroting 2019’ en
‘subsidie(deel)plafonds’
unaniem vastgesteld.
Wel met aanpassingen die
met name bepaald zijn tijdens
de raadsvergadering van 1
november, vanwege de grote
hoeveelheid geld die toen is
uitgegeven.
• Er komt een nieuw overdekt

gemeentelijk zwembad in
Wervershoof. Deze gaat
maximaal € 12 miljoen
kosten en moet ‘nul op de
meter duurzaam’ worden.

• Er komt een nieuw dorpshuis in

Abbekerk. Deze gaat, met een
begroting van ruim € 8 miljoen,
bijna twee keer zoveel kosten
als de oorspronkelijke opdracht
was in juli 2017.

• De tennisvereniging in

Wervershoof verhuist niet naar
de Westrand van Wervershoof.
Wat ons betreft jammer omdat
hierdoor een
woningbouwlocatie voor lange
tijd verloren gaat.

algemene
beschouwing ‘CDA kijkt

• Onze

vooruit’, deze verwoord is door
Ed Meester, is via de onze site
en facebook pagina in zijn
geheel te lezen.
• Van onze

10 speerpunten

staan toegankelijkheid,
duurzaamheid,
arbeidsmigranten en
woningbouw hierin benoemd.

Huisvesting arbeidsmigranten heeft half oktober
volop in het nieuws gestaan naar aanleiding van een
themaraad waarbij het Noord-Hollands Dagblad
aanwezig was. ‘Het is schokkend om te horen dat er
zoveel mis is.’ Els van den Bosch had al eerder in
de media uitgesproken dat wij niet willen dat vrije
koopwoningen in onze dorpen worden weggekaapt
door bijvoorbeeld arbeidsbureau’s om aan
werkmigranten te verhuren. Natuurlijk vinden we dat
deze buitenlandse werknemers recht hebben op een
goede huisvesting, bij voorkeur bij de bedrijven zelf.
Wij willen graag een structureel regionaal beleid maar
ook open blijven staan voor aanvragen tussendoor.
Zoals de aanvraag voor 64
mensen op het WFO terrein in
Zwaagdijk-Oost op 6 december.
Huisvesting gaat immers verder
dan alleen maar een dak boven
je hoofd, het gaat ook over
welzijn van mensen.
Saskia Schouten heeft tijdens
de raadsvergadering van 4
oktober met een motie geregeld dat in het nieuwe
beleidsplan sociaal domein komt te
staan dat onze gemeente
initiatieven stimuleert die inzetten
op een betere verbinding tussen
onderwijs en jeugdhulp. Via een
klik deze foto op onze
Facebookpagina leest u meer!
Claudia Selders-Kroezen heeft
tijdens de raadsvergadering van 6 december met een
motie geregeld dat onderzocht gaat worden of in
onze gemeente, net als in Koggenland, een
wijkleercentrum kan worden opgezet door het ROC
Horizon College afdeling Helpende Zorg en Welzijn.
Meer informatie hierover staat in onze 1e nieuwsbrief!
Onze door Els ingediende motie van vorig jaar over
de Special Olympics blijkt sinds kort succesvol!
Sporters met een verstandelijke beperking komen in
september 2019 handballen en skaten in
Wervershoof. Lees verder:
https://www.cda.nl/noord-holland/medemblik/actueel/
nieuws/special-olympics-naar-medemblik-in-2019/
!2

Nummer 2 | 2018

CDA Medemblik | fractienieuws

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

Piet Ligthart heeft zijn
column in De Andijker
gebruikt om aandacht te
geven
aan
de
verbindende kracht van
muziek. In het verlengde
hiervan hebben wij er
mede voor gezorgd dat
er tijdens de begroting
extra geld is vrijgemaakt voor de nieuwe cultuurnota
en daardoor voor de kleinere cultuurverenigingen en
musea. De cultuurnota 🎭 is via deze link te
bekijken: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?
site=medemblik&id=100046059

Els van den Bosch
vice fractievoorzitter
Andijk
evdbosch66@ziggo.nl
Piet Ligthart
Andijk
p_ligthart@quicknet.nl
Claudia Selders-Kroezen
Opperdoes
claudia.selders@ziggo.nl
Saskia Schouten-Spijkerman
Nibbixwoud
Saskia1.schouten@icloud.com
Simon Commandeur

Ed Meester heeft tijdens
de begrotingsraad een
motie ingediend als vervolg
op schriftelijke vragen van Simon Commandeur
over de capaciteit van de sporthal in Wognum. Wij
verwachten in het voorjaar van het college een
financieel onderbouwd voorstel voor een permanente
voorziening/oplossing voor de breedte- en topsport.
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?
site=medemblik&id=100048675

Wognum
Simoncommandeur@hotmail.com

Mening
Verblijfsrecreatie Gemeente Medemblik heeft 16
recreatieparken waarvan er acht niet vitaal zijn. Er is
inmiddels een visie opgesteld door gemeenten,
provincie, ondernemers, projectontwikkelaars en
belangenorganisaties. Juist omdat de looptijd om niet
vitale parken te transformeren lang is, zijn wij blij met
de pilot om de bestemming van ‘De Maar’ in Twisk te
wijzigen in wonen. Op 15 november mochten partijen
hun mening bij een bespreeknotitie uitspreken. Het
college gaat met alle inbreng aan de slag.
In 2019 verwachten we hiervoor een raadsvoorstel.
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Onze nieuwsbrief is verre van compleet!
Informatie, acties en meningen zijn te vinden op onze site en facebook pagina. Bij een ‘like’
voor de pagina blijf je automatisch op de hoogte!
Liever nog gaan we in gesprek! Neem gerust contact; onze gegevens staan op pagina 3.
Een fractievergadering bijwonen kan ook; neem vooraf even contact op met Ed Meester.
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