
 CDA plannen voor Burgerbrug 
  Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 



• Dankzij het CDA is in de Tweede Kamer een motie aangenomen en onderzoek  

uitgevoerd naar de veiligheid op de N9, inclusief omlegging van het verkeer achter 

Burgervlotbrug langs. Wij lobbyen bij het Rijk actief voor geld voor dit plan. 

• We steunen het CPO-project achter de school. 

• Wij blijven knokken voor de vaste oeververbinding in Burgervlotbrug. 

• We steunen de plannen van Kramer voor woningbouw op die locatie. 

• De appartementen boven De Brugwachter mogen permanent bewoond worden, 

bijvoorbeeld door jongeren uit het dorp. 

• Waardering voor mantelzorgers. 

• Bij de locatie Oldskool mag deze voorziening blijven, als het een andere functie 

krijgt, doen we dat in overleg met het dorp. 

• Beter onderhoud van straten, fietspaden, voetpaden en groen.  

• Onderzoeken of verlichting van het fietspad Burgerweg richting de Westfriese-

Omringdijk haalbaar is. 

Wat doet het CDA voor Burgerbrug en Burgervlotbrug? Onze kandidaten voor Burgerbrug 

en Burgervlotbrug 

Wie verdient uw stem? 

Puck de Nijs 

Lijsttrekker #1 

Johan Visser 

Kandidaat Raadslid #15 

Debby Burger 

Kandidaat Raadslid #3 

Sigge van der Veek #47 

Jelle Beemsterboer #50 



 CDA plannen voor Callantsoog 
  Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 



• Snel huurwoningen bouwen aan de Denneweg worden. 

• Inwoners van Callantsoog voorrang geven voor nieuwe woningen. 

• Wij omarmen het plan om  Kolfweid en de sportkantines te combineren in een nieuw gebouw op 
een van de twee voetbalvelden. Op de vrijgekomen locaties komt dan woningbouw. 

• Koopwoningen bouwen op de locatie van de noodcamping aan de Abbestederweg. 

• Het watersportpaviljoen noordelijk op het strand moet ruimte krijgen. 

• Beter onderhoud van straten, fietspaden, voetpaden en groen. 

• Voldoende geschikte woningen voor ouderen. 

• Waardering voor mantelzorgers. 

• Blijvende steun voor de sportvoorzieningen. 

• Veilig voetpad naar het Zwanenwater, mogelijk met calamiteitenontsluiting hulpdiensten. 

• Hyksos behouden voor de jeugd. 

• Een goede mix voor inwoners, bezoekers en toeristen. 

• Wij steunen de reddingsbrigade bij hun belangrijke werk. 

• De gemeente moet goed samenwerken met de dorpsraad. 

Debby Burger 

Kandidaat Raadslid #3 

Wat doet het CDA voor Callantsoog en Groote Keeten? 

Puck de Nijs 

Lijsttrekker #1 

Onze kandidaten voor Callantsoog 

en Groote Keeten 

Wie verdient uw stem? 

Wim Vonk 

Kandidaat Raadslid #5 

Marcel Sanders 

Kandidaat Raadslid #7 



 CDA plannen voor Dirkshorn en Stroet 
  Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 



• Wij willen een nieuwe woonwijk Dirkshorn noord achter de Hornhoeve. 

• Nieuwbouw met voorrang voor eigen inwoners. 

• Overleg met de volkstuinvereniging over verplaatsing, zodat daar starterswoningen 

kunnen komen. 

• Meewerken aan nieuwbouwplannen van De Meerkoet en renovatieplannen van De 

Regenboog. 

• Moderne speelvoorzieningen voor kinderen van alle leeftijden. 

• Voldoende geschikte woonvormen voor ouderen. 

• Waardering voor mantelzorgers. 

• Het timmerdorp moet kunnen blijven rekenen op de steun van de gemeente. 

• Beter onderhoud van straten, fietspaden, voetpaden en groen.  

• Blijvende steun voor de sportvoorzieningen. 

• Scouting Aquarius krijgt steun voor nieuwbouw, als de eigen inbreng ook minimaal 

1/3 van de kosten is. 

Wat doet het CDA voor Dirkshorn en Stroet? 

Puck de Nijs 

Lijsttrekker #1 

Hillie Tams #22 

Bram Broersen #49 

Jelle Beemsterboer #50 

Calvin Ruijs 

Kandidaat #26 

Onze kandidaten voor Dirkshorn 

en Stroet 

Wie verdient uw stem? 



 CDA plannen voor Oudesluis 
  Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 



• Huurwoningen bouwen op de locatie van het handbalveld. 

• Woningbouwplan op de oude timmerfabriek doorzetten. 

• De doorvaarbaarheid van de sluis goed benutten voor waterrecreatie. 

• Het CDA wil onderzoeken of ‘t Zijper Eilant geschikt is voor bewoning. 

• Beter onderhoud van straten, fietspaden, voetpaden en groen.  

• Blijven steunen van het zwembad, wij werken mee aan de renovatieplannen. 

• Waardering voor mantelzorgers. 

• Blijvende steun voor de MFR. 

• Samen met HHNK de gezonken boten uit de Groote Sloot opruimen. 

• Het CDA maakt dankbaar gebruik van de actieve dorpsraad Oudesluis. 

• De kermis blijven we groots vieren in het dorp. 

• Onderkomen voor de biljartvereniging en toneelvereniging vinden. 

Wat doet het CDA voor Oudesluis? Onze kandidaten voor Oudesluis 

Wie verdient uw stem? 

 

Puck de Nijs 

Lijsttrekker #1 

Co Wiskerke 

Kandidaat Raadslid #2 

Tim Slijkhuis 

Kandidaat Raadslid #9 

Wim Vonk #5 

Jelle Beemsterboer #50 



 CDA plannen voor Petten 
  Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 



• We blijven werken aan een volwaardige badplaats Petten. 

• Op het strand willen we snel huisjes en paviljoens. 

• Snel realiseren van Petten Plaza, dit heeft te lang geduurd. 

• Steun voor het plan om woningen te bouwen op de voetbalvelden en volkstuinen. 

• De voetbalvelden en volkstuinen vernieuwen op het HHNK terrein. 

• Meer parkeerplaatsen voor toeristen op het HHNK terrein.  

• Steun voor plannen Camping Corfwater en Huis ter Duin. 

• Betere verbinding dorpsplein en strandopgang. 

• Waardering voor mantelzorgers. 

• Moderne speelvoorzieningen voor kinderen van alle leeftijden. 

• Het verhaal van het onderzoek in Petten vertellen in een belevingscentrum. 

• Aandacht blijven vragen voor de aanrijtijden van hulpdiensten. 

• Wij steunen Pallas en het wetenschappelijk onderzoek op de Energy & Health Campus. 

• Beter onderhoud van straten, fietspaden, voetpaden en groen. 

• De kermis en het pleinfeest blijven groots gevierd worden. 

Wat doet het CDA voor Petten? 

Puck de Nijs 

Lijsttrekker #1 

Onze kandidaten voor Petten 

Wie verdient uw stem? 

 

Sigge van der Veek 

Kandidaat #47 



 CDA plannen voor Schagen 
  Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 



• De woningnood oplossen, CDA wil veel meer bouwen. 

• Parkeren blijft in de hele gemeente gratis. 

• 600 woningen bouwen in Muggenburg Zuid, inclusief ontsluiting op de N245. 

• De winkels bereikbaar houden, ook met de auto. 

• 128 appartementen bouwen op de locatie van voormalig Oudshoorn. 

• Starten met plannen voor bouw, groen en water bij Schagen Oost voor langere termijn. 

• Het CDA Schagen blijft zich inzetten voor veilige routes naar de scholen. 

• Het timmerdorp moet kunnen rekenen op de steun van de gemeente. 

• De Westfriese Folklore blijven we financieel ondersteunen. 

• We promoten de binnenstad bij bezoekers en toeristen. 

• Het CDA steunt het project Jongeren gaan politiek, bij het Regius College. 

• Voldoende geschikte woningen voor ouderen. 

• Waardering voor mantelzorgers. 

• Gezellige winkelstraten; we blijven winkels in het centrum concentreren. 

• We willen een snelle fietsverbinding tussen Schagen en Alkmaar. 

• Het combineren van meer sport op Groenoord juichen wij toe. 

• De (West Friese) markt blijft gezellig en groots op de donderdagen 

• Het zwembad blijft open, de gemeente start met renovatieplannen. 

• De bibliotheek blijft open als belangrijk ontmoetingspunt in de stad. 

• We werken aan een prachtig wijkcentrum van Waldervaart. 

• Beter onderhoud van straten, fietspaden, voetpaden en groen. 

• Paasvee kan blijven rekenen op steun van het CDA Schagen. 

• Meer groen en bomen in de stad. 

Wil Niesten #18 

Hans van Kampen #20 

Leo de Groot #24  

Willem Joling #25 

Nel Boersen #29 

Jan Prij #33 

Jelle Vrijhof #36 

Jan Pronk #40 

Henk van Zanten #41 

Daniel Rustenburg #42 

Daphne Rob #44 

Sam Boersen #45 

Sander Lensink #48 

Jelle Beemsterboer #50 

 

Youri van Tol  

Kandidaat #13 

Raadslid 

Wat doet het CDA voor de stad Schagen? 

Puck de Nijs 

Lijsttrekker #1 

Marcel Sanders 

Kandidaat Raadslid #7 

Onze kandidaten in Schagen 

Wie verdient uw stem? 

Co Wiskerke 

Kandidaat raadslid #2 

Menno van Oerle 

Kandidaat Raadslid #6 

Tim Slijkhuis 

Kandidaat Raadslid #9 



 CDA plannen voor Schagerbrug 
  Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 



• Eigen inwoners krijgen voorrang bij Buitenvaert, we zijn trots op dit plan! 

• Schagerbrug krijgt een timmerdorp, wij steunen dit initiatief voor de jeugd. 

• Snel bouwen met de jongeren aan het plan Dijkzicht (oude b-veld). 

• We blijven zoeken naar meer woningbouw op middellange termijn.  

• Zwaar verkeer zoveel mogelijk buiten het dorp houden. 

• Voldoende geschikte woningen voor ouderen. 

• Waardering voor mantelzorgers. 

• Blijvende steun voor toneelvereniging OEK in het dorpscafé. 

• Met HHNK goed onderhoud van de kanoroute voor elkaar te krijgen. 

• Steun voor renovatie van de basisschool het Zwanenest. 

• Verhoging van de verkeersveiligheid door snelheidsbeperkingen in het dorp. 

• Behoud van verenigingsleven en voorzieningen zoals op sportpark Molentocht. 

• Betere wandelroutes rond het dorp. 

Wat doet het CDA voor Schagerbrug? 

Puck de Nijs 

Lijsttrekker #1 

Onze kandidaten voor Schagerbrug 

Wie verdient uw stem? 

 

Wim Vonk 

Kandidaat Raadslid #5 

Sonja Bloom 

Kandidaat Raadslid #12 

Cindy Hijink #34 

Jelle Beemsterboer #50 



 CDA plannen voor Sint Maarten en Valkkoog 
  Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 



• Dankzij het CDA gaat de Zwerm nieuw bouwen! 

• Serieus werk maken van een oplossing voor het zware verkeer door het dorp.  

• Bij de Rode Kool komen 32 woningen voor jonge gezinnen. 

• Ten zuidoosten van de Rode Kool willen nog 50 nieuwe woningen. 

• Blijvende steun voor de carnavalstraditie in Sint Maarten. 

• Waardering voor mantelzorgers. 

• Beter onderhoud van straten, fietspaden, voetpaden en groen.  

• Blijvende steun voor de sportvoorzieningen. 

• Wij zijn trots op de culturele activiteiten in het kerkje Valkkoog. 

• Renovatie van het dorpshuis, mogelijk i.s.m. de sportverenigingen. 

Wat doet het CDA voor Sint Maarten en Valkkoog? 

Hillie Tams-Ferweda #22 

Jos Beemsterboer #27 

Cora Blankendaal #31 

Onze kandidaten voor Sint Maarten 

en Valkkoog 

Wie verdient uw stem? 

Puck de Nijs 

Lijsttrekker #1 

Wim Vonk 

Kandidaat Raadslid #5 

Johan Visser 

Kandidaat Raadslid #15 



 CDA plannen voor Sint Maartensbrug 
  Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 



Wat doet het CDA voor Sint Maartensbrug,  
Sint Maartensvlotbrug en Sint Maartenszee? 

Onze kandidaten voor Sint Maartensbrug, 

Sint Maartensvlotbrug en Sint Maartenszee 

Wie verdient uw stem? 

Puck de Nijs 

Lijsttrekker #1 

• Dankzij het CDA is in de Tweede Kamer een motie aangenomen en onderzoek uitgevoerd naar 

de veiligheid op de N9, inclusief omlegging van het verkeer achter Sint Maartensvlotbrug 

langs. Wij lobbyen bij het Rijk actief voor geld voor dit plan. 

• Een nieuwe vloer voor sportzaal in de Uijtkijk. 

• Woningbouw achter de oude school. 

• Appartementen en een huisartsvoorziening in de oude school. 

• Onderzoek naar jongerenappartementen boven het schoolgebouw van De Brug. 

• Meer woningbouw voor het dorp, bijvoorbeeld op de gronden zuid-oost.  

• Beter onderhoud van straten, fietspaden, voetpaden en groen.  

• Aantrekkelijker inrichting van het toeristisch deel van de Belkmerweg. 

• De plannen voor de 4HA afronden, toeristische impuls. 

• Waardering voor mantelzorgers. 

• Renovatie van het eerste deel van de Zeeweg geeft het dorp meer sfeer. 

• Ook tussen Belkmerweg en Westerduinweg de Zeeweg toeristisch inrichten. 

• Verlichting aanbrengen langs fietspad Sint Maartensweg. 

• Realiseren ‘ommetjes’ voor wandelroutes naar strand en duinen. 

• Bankjes voor ‘rustpunten’ op de Burgemeester Breebaartweg. 

Debby Burger 

Kandidaat Raadslid #3 

Wim Vonk 

Kandidaat Raadslid #5 

Sigge van der Veek #47 

Jelle Beemsterboer #50 



 CDA plannen voor Tuitjenhorn 
  Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 



• 80 woningen bouwen aan de Bogtmanweg. 

• Starten met het voorbereiden van de volgende nieuwbouwwijk. 

• De Koorndijk, Kalverdijk en Dorpsstraat worden prachtig vernieuwd. 

• Een pleintje tussen Ahoj, school, bakker en slager, met gezellig terras voor Ahoj. 

• Start project verbindingsweg tussen de Dergmeerweg en de Dijken om Kalverdijk te ontlasten. 

• Wij werken mee aan de tweede fase van het Roockershuyspark. 

• Bibliotheek en zwembad behouden. 

• Het CDA Schagen blijft zich inzetten voor veilige routes naar de school. 

• Het kinderdagverblijf verplaatst naar de school, in het gebouw aan de Oostwal komen appartementen. 

• Een locatie vinden voor zwemschool De Waterdieren, zwemles in het dorp. 

• Blijvende ondersteuning van de sportvoorzieningen. 

• Waardering voor mantelzorgers. 

• Meer bankjes in het dorp om af en toe te kunnen rusten bij een wandeling. 

• Opknappen van de fietspaden rond het dorp. 

• Wij steunen het timmerdorp. 

• De kermis de komende jaren weer groots vieren in het dorp. 

• Beter onderhoud van straten, fietspaden, voetpaden en groen. 

• Betere verbinding buurtbus en seniorenvervoer. 

• Meer groen en bomen in het dorp. 

Puck de Nijs 

Lijsttrekker #1 

Wat doet het CDA voor Tuitjenhorn en Kalverdijk? 

Richard van Bergen 

Kandidaat Raadslid #8 

Arco Kleimeer 

Kandidaat Raadslid #11 

Peter Huits 

Kandidaat Raadslid #14 

Onze kandidaten voor Tuitjenhorn 

en Kalverdijk 

Wie verdient uw stem? 

Peter Boon #16 

Jos Beemsterboer #27 

Cora Blankendaal #31 

 

 

Koos Broersen #35 

Jan Pronk #40 

Bram Broersen #49 

Jelle Beemsterboer #50 



 CDA plannen voor ´t Zand 
  Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 



• Voortvarend verder bouwen aan de 278 woningen in ’t Zand-Noord. 

• Andere, kleinschalige, woningbouw blijft ook mogelijk. 

• Moderne speelvoorzieningen voor kinderen van alle leeftijden. 

• Blijvende ondersteuning van de sportvoorzieningen. 

• Het CDA Schagen blijft zich inzetten voor veilige routes naar de school.  

• Het timmerdorp moet kunnen rekenen op de steun van de gemeente. 

• Beter onderhoud van straten, fietspaden, voetpaden en groen. 

• Doorzetten van ‘de huiskamer voor ontmoeting’ voor ouderen. 

• De Multitreffer verbouwen, inclusief goede gymvoorziening voor de scholen. 

• De kermis blijft groots gevierd worden. 

• Een nieuwe opslag voor de harddraverij. 

• Waardering voor mantelzorgers. 

• De samenwerking van de Zakenclub blijven we steunen. 

• WBO ondersteunen bij activiteiten voor de jeugd. 

• Woningbouw voor de ouderen in het dorp is ook belangrijk, mogelijk in de vorm van hofjes. 

• Betere verbinding buurtbus en seniorenvervoer. 

• We ondersteunen de ontwikkeling van lintbebouwing waar mogelijk. 

• Wij willen een wandel- en beweegpark aan de rand van het dorp. 

• Meer groen en bomen in het dorp. 

• Verlichting buitengebied verbeteren. 

• Blijvende steun voor Zandstock! 

Wat doet het CDA voor ´t Zand? 

Puck de Nijs 

Lijsttrekker #1 

Onze kandidaten voor ´t Zand 

Wie verdient uw stem? 

Debby Burger 

Kandidaat Raadslid #3 

Kees de Wit #21 

Hedwig Komproe #23 

Adrie de Wit #39 

Gertjan Slijkerman #46 

Jelle Beemsterboer #50 

Gerard Schouten 

Kandidaat Raadslid #17 



 CDA plannen voor Waarland 
  Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 



• Waarland moet kunnen blijven groeien, wij bouwen door. 

• Bernadetteplantsoen renoveren met meer appartementen, gericht op senioren. 

• Blijvende steun voor zwembad Waarland. 

• Trots op de sociale samenhang in Waarland, zoals bij de realisatie van de sporthal. 

• De carnavalstraditie in Waarland blijven vieren.  

• Uitbreiding van het industrieterrein moet nu echt gaan gebeuren. 

• De Posthoorn omzetten naar 4 woningen. 

• Achter de Posthoorn tiny houses voor de jeugd, gecombineerd met regulier wonen. 

• Blijvende ondersteuning van de sportvoorzieningen. 

• Waardering voor mantelzorgers. 

• Rondje Waarland blijven promoten. 

• De kermis in Waarland wordt weer groots! 

• Badpop is een evenement om trots op te zijn, wij steunen dat. 

• Het timmerdorp kan rekenen op het CDA Schagen. 

• Beter onderhoud van straten, fietspaden, voetpaden en groen. 

• Wij werken mee aan plannen van de Sint Jan voor nieuwbouw of renovatie. 

• Betere verbinding buurtbus en seniorenvervoer. 

• Meer groen en bomen in het dorp. 

Wat doet het CDA voor Waarland? 

Puck de Nijs 

Lijsttrekker #1 

Onze kandidaten voor Waarland 

Wie verdient uw stem? 

Boudien Glashouwer 

Kandidaat Raadslid #4 

Ruud Bakker 

Kandidaat Raadslid #10 

Els van de Giesen #19 

Ben Wolters #30 

Piet Kleverlaan #37 

Jelle Beemsterboer #50 



 CDA plannen voor Warmenhuizen 
  Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 



• 153 woningen aan de Remmerdel, we zijn trots op dit belangrijke project. 

• 80 woningen bouwen tussen de Dergmeerweg en de Harenkarspelweg. 

• Starten met de volgende bouwlocatie voor minimaal 100 woningen. 

• Wij zoeken budget voor de herinrichting van de Dorpsstraat. 

• Het pleintje voor het dorpshuis willen we gezelliger maken. 

• SeedValley blijven faciliteren in verdere groei. 

• Bedrijven mogen groeien, we willen uitbereiding van Oudevaart-Zuid. 

• Het CDA Schagen blijft zich inzetten voor veilige routes naar de school.  

• Er komt een zebrapad naar de school bij de uitrit van de Helshoek. 

• Bibliotheek en zwembad behouden. 

• Een locatie vinden voor zwemschool De Waterdieren, zwemles in het dorp. 

• Blijvende ondersteuning van de sportvoorzieningen. 

• De Diepsmeerweg opwaarderen, met aansluiting op de N504, inclusief vrij liggend fietspad. 

• Waardering voor mantelzorgers. 

• Opknappen van de fiets- en wandelroutes rond het dorp. 

• Het timmerdorp kan rekenen op het CDA. 

• De kermis de komende jaren weer groots vieren in het dorp. 

• Het Huisweidfestival kan op steun van het CDA Schagen blijven rekenen. 

• Beter onderhoud van straten, fietspaden, voetpaden en groen. 

• Betere verbinding buurtbus en seniorenvervoer. 

• Meer groen en bomen in het dorp. 

Wat doet het CDA voor Warmenhuizen? Onze kandidaten voor Warmenhuizen 

Wie verdient uw stem? 

Puck de Nijs 

Lijsttrekker #1 

Richard van Bergen 

Kandidaat Raadslid #8 

Arco Kleimeer 

Kandidaat Raadslid #11 

Paula van Duin #43 

Bram Broersen #49 

Jelle Beemsterboer #50 

Bart van Duin #32 

Koos Broersen #35 

Wil de Groot #38 

 

 


