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WAT DEDEN WE VOOR U DE AFGELOPEN PERIODE? VOORWOORD

Beste inwoner en ondernemer,

Wat leuk dat u de tijd neemt om onze verkiezingskrant te lezen.

De afgelopen jaren ben ik veel te vinden in de dorpen en wijken van onze gemeente, dan denk 
ik vaak, wat hebben wij toch een prachtige gemeente. Divers met kust, stad, tulpenvelden, de 
omringdijk, ondernemerschap en gezellige dorpen. Elke kern heeft haar eigen identiteit en 
waardevolle plekken. Echt een gemeente om trots op te zijn!

Persoonlijk hecht ik er veel waarde aan om met de inwoners in gesprek te gaan en te horen 
wat er leeft. Samen goede plannen maken voor een nog mooier Schagen. Ik heb u de 
afgelopen jaren minder kunnen spreken dan ik wilde vanwege de maatregelen rond corona. 
Dat gaan we de komende jaren veel meer doen, want ik ben politiek actief om tussen de 
mensen te kunnen staan en samen met hen problemen op te lossen en kansen te benutten. 

Bijzonder trots ben ik op het sterke team aan kandidaat raadsleden op onze CDA-Schagen lijst. 
Stuk voor stuk mensen die de verbinding zoeken en maken. Die allen uit verschillende delen 
van de gemeente komen, met verschillende achtergronden en kennisgebieden. Mensen die 
zich samen met volle overtuiging voor u gaan inzetten in de komende vier jaar.

Het CDA-Schagen is in Schagen een partij die weet wat er speelt. Onze leden wonen in de 
hele gemeente en zijn vaak zeer actief in de samenleving, zo hoor je nog eens iets. In de 
laatste jaren hebben wij ambitieuze verkiezingsprogramma’s gehad en die ook vrijwel geheel 
uitgevoerd. Ook dit keer hebben we weer veel mooie plannen voor de gemeente. Met uw steun 
kunnen wij die weer uit gaan voeren, wij staan er klaar voor!

Om een goed beeld te geven van datgene dat we 
de afgelopen vier jaar hebben gerealiseerd voor uw 
gemeente hebben wij veel krantenknipsels van de 
afgelopen jaren bewaard. De mooiste daarvan laten 
wij zien in deze verkiezingskrant. Hiermee willen we 
onderstrepen dat het CDA-Schagen in Schagen niet 
alleen belooft, maar zeker ook waarmaakt. Die goede 
lijn zetten we graag, in goede samenwerking met 
andere politieke partijen, voort.

Helpt u ons om de komende vier jaar om de 
ambitieuze plannen die wij samen hebben voor 
Schagen waar te maken? Stem dan CDA-Schagen 
op 16 maart.

Als ik u nu of op een later moment ergens mee kan 
helpen dan kunt u altijd bellen.

Hartelijke groet,

Puck de Nijs
Lijsttrekker CDA-Schagen
06-22485577

Knipsels uit openbare bronnen: NHD, NHNieuws, NoordkopCentraal, Schager Nieuwsblad
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WAT DEDEN WE VOOR U DE AFGELOPEN PERIODE? DUBBELINTERVIEW PUCK EN JELLE

Onze lijsttrekker Puck de Nijs is niet onervaren in de politiek, maar bouwt verder op de 
sporen van vele CDA’ers in onze gemeente. Zo ook haar voorganger Jelle Beemsterboer, die 
na 16 jaar afscheid neemt van de gemeentepolitiek. In dit dubbelinterview wordt het stokje 
doorgegeven. 

Puck : Meteen maar met de deur in huis. Wat heb je bij de gemeente bereikt waar je het meest 
trots op bent? Je mag 1 ding noemen;

Jelle: Het zijn er heel veel, maar het meest trots ben ik op het versnellen van de woningbouw of 
het bestemmingsplan voor de Pallas reactor, dat zijn denk ik mijn grootste bijdragen geweest. 
Nou heb ik er stiekem toch twee genoemd. 

P: Mooi, we mogen trots zijn op het onderzoek naar nieuwe behandelwijzen en de productie 
van bestralingsmedicijnen in Petten. Volgende vraag; waar zou jij je de komende vier jaar op 
gaan richten?

J: Dan komt toch weer de woningnood. We moeten weer balans brengen op de woningmarkt. 
Het is bizar dat de overheid zich wel afvraagt waar we stenen mogen stapelen en daar nog 
ruim de tijd voor neemt ook. Terwijl het natuurlijk eigenlijk moet gaan over mensen. Mensen 
die samen willen gaan wonen, of juist na een scheiding hun eigen weg willen kunnen gaan, 
maar ook ouderen die een geschikte woning zoeken waar ze niet meer de trap op hoeven. 
Daar bouwen we voor. 

P: Wat kan je ons nog meer meegeven om deze woningnood op te lossen?

J: Gewoon doorgaan! De gemeente loopt best op zijn tenen om te bouwen wat we nu doen, 
dat is goed en nodig. Verder versnellen is zelfs mogelijk nu er meer sociale huur gebouwd 
kan worden vanwege de afschaffing van de verhuurdersheffing. Ook onze plannen voor het 
ombouwen van een aantal recreatieterreinen naar woonwijken kan versnelling brengen. Je 
hebt genoeg te doen de komende jaren Puck!

J: Maar genoeg over mij, Puck wanneer en hoe ben jij bij het CDA-Schagen gekomen?

P: Ik had al langer interesse in de politiek en ben bij de gemeente de cursus politiek actief gaan 
volgen. Wat mij aantrok in de verhalen van raadsleden Co en Marcel en ook van jou, was hun 
bevlogenheid, ik kreeg er energie van! Ik dacht wat zij doen, dat wil ik ook! Daarna heb ik met 
jou nog thuis een keer gesproken en toen had ik jouw dochter Yfke, toen nog een baby nog 
vastgehouden. Dan ben je verkocht natuurlijk. Ik ging meedoen en kwam in de gemeenteraad, 
ik voelde me al snel thuis bij het CDA-Schagen. 
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J: Wanneer besloot je om lijsttrekker te worden?

P: Nadat jij had aangegeven dat je niet voor een nieuwe termijn zou gaan, ging bij mij dat 
idee wel steeds meer leven. Daarna had ik een interview met Eugeen Hoekstra, hij vroeg op 
de man af of ik lijsttrekker wilde worden. Toen kwam mijn gedachte er snel uit; ‘ja, dat lijkt 
me inderdaad erg eervol’. Daar kreeg ik in de fractie en van mensen om mij heen veel leuke 
reacties op. Dus ben ik er gewoon voor gegaan. 

J: Je hebt natuurlijk al vier jaar ervaring in de gemeenteraad. Wat zijn de belangrijkste dingen 
die je hebt bereikt?

P: Vaak zijn het kleine dingen die het verschil maken. Zoals het realiseren van het zebrapad 
bij de school in Warmenhuizen. Of het vaker vernoemen van nieuwe straten naar vrouwen 
die belangrijk waren in onze geschiedenis, dat zijn er veel meer dan je nu terugziet. Nieuwe 
speeltuinen, de jongerenraad. Inspreken bij de provincie over de rode contouren en het belang 
van meer bouwen. De nieuwe skatebaan in Schagen. 

J: Ik weet nog dat mijn kinderen altijd erg enthousiast werden van al die posters in de 
gemeente. Wat vinden jouw kinderen ervan om hun moeder overal te zien?

P: Ze reageren heel erg leuk, Finn en Evi willen altijd helpen om posters weg te brengen of op 
te plakken. Finn vertelde laatst trots tegen de juf dat zijn moeder lijsttrekker is van het 
CDA-Schagen en een eigen poster heeft. Dat is toch lief! Kinderen zijn de enige inwoners die 
niet mogen stemmen. Toch is de gemeente voor hen heel belangrijk. Ik ben blij dat het 
CDA-Schagen gezinnen en opgroeiende kinderen zo prominent maakt in de keuzes die de 
politiek maakt. Dat past bij mij. 

J: Dat ben ik helemaal met je eens. Ik weet dat je altijd veel interesse hebt voor mensen. Gaat 
daar iets in veranderen nu je lijsttrekker bent?

P: Ik wil juist nog meer mensen spreken. Ik wil het liefst iedereen leren kennen in de gemeente, 
veel in gesprek, veel naar mensen toe. Ik wil weten wat de verhalen achter een vraagstuk zijn. 
Daar krijg ik veel energie van. 

DUBBELINTERVIEW PUCK EN JELLE
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J: Dat kan je niet doen zonder een goed team. Hoe kijk je naar de CDA-Schagen lijst die je mag 
aanvoeren?

P: Het CDA-Schagen is een grote partij in de gemeente. We hebben veel mensen die 
meedenken met een enorme bak aan ervaring. Heel veel verschillende invalshoeken en 
achtergronden maken onze besluiten beter doordacht. In de top van de kandidatenlijst is een 
mooie mix van ervaring en nieuwe energie te vinden. We hebben weer veel verjonging op de 
kandidatenlijst, dus mensen gaan ook die nieuwe energie zien van het CDA-Schagen. 

J: Er is dan ook flink wat te doen. Wat wil je in de volgende periode bereiken?

P: Dat klinkt misschien gek, maar het belangrijkste vind ik dat we de politieke rust bewaken, 
respect in de gemeenteraad. Dat is een goede basis voor een productieve gemeente. Verder 
gaan we natuurlijk voor meer woningbouw, het recht op huisvesting staat gewoon in de 
grondwet. Ook moet de kwaliteit van de dienstverlening weer omhoog, inwoners moeten 
nu vaak te lang  wachten. En natuurlijk zorgen dat wij de beste gemeente zijn voor jonge 
gezinnen. Wij doen al sinds de fusie extra veel voor de scholen, sportvoorzieningen en 
speelvoorzieningen. Dat is belangrijk. 

J: Ik hoor het al, Puck gaat niet stil zitten de komende jaren. Werk aan de winkel!

P: Inderdaad. Ik wil graag afsluiten door te vertellen wat ik van jou heb geleerd.

J: Je gaat me niet verlegen maken toch?

P: Maak je maar niet ongerust, je bent niet de enige van wie ik leer. Daar komt ie: Als je erin 
gelooft, positief blijven en nooit opgeven als het moeilijk wordt. Schouders eronder. Dan 
denk ik bijvoorbeeld aan de huisvesting van arbeidsmigranten, woningbouw en stikstof. Ook 
belangrijk is het om het grotere geheel te blijven zien en daarom tegenstand overwinnen. Dat 
vind ik mooi. Dus dat zet ik graag door… en natuurlijk altijd een CDA-Schagen pen meenemen 
om weg te kunnen geven, want ook reclame maken hoort bij de politiek...

J: Haha, betrapt. Ik vind het heel eervol zoals je dat zegt en je weet dat ik er altijd voor je ben als 
ik  ergens mee kan helpen. Heel veel succes!

P: Dank je wel, ik heb er zin in!

DUBBELINTERVIEW PUCK EN JELLE
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Puck de Nijs

Warmenhuizen

Richard
van Bergen

Warmenhuizen

Boudien 
Glashouwer

Waarland

Arco Kleimeer

Warmenhuizen

Co Wiskerke

Schagen

Tim Slijkhuis

Schagen

Menno van Oerle

Schagen

Youri van Tol

Schagen

Marcel Sanders

Schagen

Peter Huits

Tuitjenhorn

Wim Vonk

Schagerbrug

Sonja Bloom

Schagerbrug

Debby Burger

‘t Zand

Ruud Bakker

Waarland
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15. Johan Visser
Burgerbrug

19. Els van de Giesen
Waarland

23. Hedwig Komproe
‘t Zand

17. Gerard Schouten
‘t Zand

21. Kees de Wit
‘t Zand

25. Willem Joling
Schagen

16. Peter Boon
Tuitjenhorn

20. Hans van Kampen
Schagen

24. Leo de Groot
Schagen

18. Wil Niesten
Schagen

22. Hillie Tams
Groenveld

26. Calvin Ruijs
Dirkshorn
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CDA-Schagen komt beloftes na, dit gaan we de komende 4 jaar doen:

• Meer woningbouw in alle kernen
• Alle scholen behouden in de kernen
• Wij steunen ondernemers
• Goed onderhoud van wegen, fi ets- en voetpaden
• Goed voor senioren én hun kleinkinderen
• Wachtlijsten in de sociale huur verder omlaag
• Meer seniorenwoningen; betere doorstroming op de woningmarkt
• Ruimte voor de agrarische sector
• Bibliotheken en zwembaden open houden
• 2 euro per inwoner budget voor dorps- en wijkraden blijft
• Lobby voor beter openbaar vervoer
• Buurtbus uitbreiden naar de hele gemeente
• Een sociaal hart voor wie het nodig heeft
• Realistisch en ambitieus pad naar een duurzame gemeente
• Pallas gaat er komen, wij steunen het onderzoek op de campus
• Moderne speelvoorzieningen voor kinderen van alle leeftijden
• Stimuleer gezonde voeding, sport en beweging bij jongeren
• Geen fi nanciële lasten doorschuiven naar onze kinderen
• Plannen maken we met en voor de inwoners
• Parkeren blijft in de hele gemeente gratis
• Blijvende lobby voor de vaste oeververbinding Burgervlotbrug
• Ruimhartig voor wie niet kan, streng voor wie niet wil werken
• Eenzaamheid; wij willen gezelligheid en ontmoeting bevorderen
• Schagen laten zien als de beste gemeente voor jonge gezinnen
• Steun voor mantelzorgers
• Veilige routes van en naar de scholen
• De West-Friese Folklore kan op onze steun blijven rekenen
• Onze lobby doorzetten voor een veiliger N9, inclusief omleggingen Burger- en Sint      
  Maartensvlotbrug
• Groei bedrijventerreinen Waarland, Warmenhuizen en Schagen
• CDA-Schagen steunt lokale evenementen en kermissen
• Samen uit de coronacrisis
• Terrassen mogen ook na corona groter blijven
• Voorkeur bij nieuwe woningen voor mensen met lokale binding
• Slecht functionerende recreatieparken omzetten naar woonwijken
• Belastinggeld is uw geld, daar gaan we zuinig mee om

27. Jos Beemsterboer
Valkkoog

31. Cora Blankendaal
Eenigenburg

35. Koos Broersen
Tuitjenhorn

39. Adrie de Wit
‘t Zand

43. Paula van Duin
Warmenhuizen

47. Sigge van der Veek
Burgerbrug

28. Coby van Noort
Petten

32. Bart van Duin
Warmenhuizen

36. Jelle Vrijhof
Schagen

40. Jan Pronk
Schagen

44. Daphne Rob
Schagen

48. Sander Lensink
Schagen

29. Nel Boersen
Schagen

33. Jan Prij
Schagen

37. Piet Kleverlaan
Waarland

41. Henk van Zanten
Schagen

45. Sam Boersen
Schagen

49. Bram Broersen
Tuitjenhorn

30. Ben Wolters
Waarland

34. Cindy Hijink
Schagerbrug

38. Wil de Groot
Warmenhuizen

42. Daniel Rustenburg
Schagen

46. GertJan Slijkerman
‘t Zand

50. Jelle Beemsterboer
Tuitjenhorn

18. Wil Niesten
Schagen

22. Hillie Tams
Groenveld

26. Calvin Ruijs
Dirkshorn



10

VERKIEZINGSKRANT

10

VERKIEZINGSKRANT

WAT DEDEN WE VOOR U DE AFGELOPEN PERIODE?



11

VERKIEZINGSKRANT

WAT DEDEN WE VOOR U DE AFGELOPEN PERIODE?

CDA-Schagen bouwt verder in de hele gemeente
Op dit kaartje ziet u waar het CDA-Schagen de komende jaren wil bouwen. Sinds in 2013 de 
nieuwe gemeente Schagen is ontstaat heeft het CDA in de gemeenteraad fl ink ingezet op een 
groter bouwprogramma. Dat is gelukt. Van een bijna stilgevallen bouwproductie in die periode 
groeit de gemeente inmiddels met ruim 300 woningen per jaar. Dat is een groei van 1,5% van de 
woningvoorraad. Ruim meer dan het landelijk gemiddelde. Wij zijn er trots op dat dit gelukt is, maar 
zien ook dat het nog niet genoeg is.

Zowel in de stad Schagen als in alle dorpen binnen onze gemeente is er nog altijd een ernstig tekort 
aan woningen. Dit beperkt mensen in hun leven. Het geeft jongeren geen kans om samen te gaan 
wonen op het moment dat zij dit willen, vaak wonen zij nog tot na hun 30e thuis. Mensen die een 
scheiding doormaken komen daarna vaak tot de constatering dat er geen andere mogelijkheden zijn 
dan bij hun ex te blijven wonen. Ook zijn veel ouderen niet meer in de gelegenheid om een geschikte 
ouderenwoning te vinden op het moment dat zij bijvoorbeeld meer moeite krijgen met traplopen. 

De woningnood raakt mensen en wij voelen met hen mee. Er moet gewoonweg meer gebouwd 
worden om te zorgen voor voldoende woningen voor alle inwoners. Daarom kiest het CDA-Schagen 
voor een verdere groei van het bouwprogramma de komende jaren. Wij willen naar 500 woningen 
per jaar. Wij denken dat dit mogelijk is, onder andere omdat er vanwege het afschaffen van de 
verhuurdersheffi ng door het kabinet straks fors meer sociale huur gebouwd kan worden. Ook willen 
we onderzoeken of een aantal verouderde recreatieparken omgezet kunnen worden naar woonwijken. 

Kortom, de schouders er onder om voor iedereen een thuis te bouwen! 
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WAT DEDEN WE VOOR U DE AFGELOPEN PERIODE?

De afgelopen periode is lijsttrekker Puck de Nijs veel in de gemeente 
op pad geweest.

Hieronder een kleine impressie waar zij is geweest.

WERKBEZOEKEN

L.F. Stam

Notaris Welkers & Wardenaar Ziber

Dorpsraad Petten

Melkveehouderij Vermue Fred`s Verhuur 

Nautilus Mantelzorgcentrum

Zwanenwater

Pater Broersen B.V. 

Dorpsraad Oudesluis

Wijngaard Avendorp

Dorpsraad PettenSchagen United



14

VERKIEZINGSKRANT

14

VERKIEZINGSKRANT

CDA-SCHAGEN WOORDZOEKERWAT DEDEN WE VOOR U DE AFGELOPEN PERIODE?



15

VERKIEZINGSKRANT

CDA-SCHAGEN WOORDZOEKER
De volgende 15 woorden zijn verborgen:

BURGERBRUG

DIRKSHORN

OUDESLUIS

PETTEN

SCHAGEN

SCHAGERBRUG

SINTMAARTEN

TUITJENHORN

TZAND

WAARLAND

WARMENHUIZEN

BETROKKEN

LEEFBAARHEID

PUCKDENIJS

WONINGBOUW

In deze lijst hebben we één plaatsnaam niet opgenomen, die wél in het 
diagram staat. Heeft u ontdekt welke plaatsnaam dat is? Mail uw antwoord 
dan uiterlijk op 16 maart 2022 naar: cdaschagenpuzzel@gmail.com

Onder de goede inzendingen worden 5 grote taarten verloot.

De uitslag en prijswinnaars vindt u vanaf 18 maart op: 
www.cda.nl/schagen.

24-02-2022 15:09 woordzoekermaken.nl

https://www.woordzoekermaken.nl/print.php?t=Naam van de woordzoeker&w=18&h=18&p=A,N,M,I,L,S,C,H,A,G,E,R,B,R,U,G,E,U,Y,R,L,N,C,P,U,R,S,L,G,… 1/1

Naam van de woordzoeker

Naam ______________________ Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

A N M I L S C H A G E R B R U G E U
Y R L N C P U R S L G G F Y B N Y L
Y O Y J R W H S J I N E D K C U P P
W H E S G O A F V M N G B I O O O E
F S L C A R H A I T C S Q I W B Q V
W K O H K V C N R Q W Q A Y H E V D
U R O A K Q A M E L Z V Y N L H N W
W I S G H O L Y S J A S O B E O R A
F D S E T N L L I W T N S A E U B R
Q N P N M X A Q N U L I D W F D U M
E E W Z Q P N Y T O Y X U L B E R E
M K C R Y E T B M B B G M T A S G N
G K L F M T S H A G P I P M A L E H
Y O H C S T O D A N T V T N R U R U
E R U V V E O R R I E G Z H H I B I
U T E S A N G T T N U L A J E S R Z
F E S W J R Q I E O E N N M I K U E
W B B R G Q K E N W T B D L D N G N

BETROKKEN BURGERBRUG CALLANTSOOG

DIRKSHORN LEEFBAARHEID OUDESLUIS

PETTEN PUCKDENIJS SCHAGEN

SCHAGERBRUG SINTMAARTEN TUITJENHORN

TZAND WAARLAND WARMENHUIZEN

WONINGBOUW

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

WAT DEDEN WE VOOR U DE AFGELOPEN PERIODE?



ZORGWIJZER
Belangrijke Nood nummers:          
Ambulance/Politie/Brandweer    112       
Politie, geen spoed        0900 88 44        

EIGEN DOKTER  ……………………………………
Huisartsenpost Schagen   0224 224 040      
Gemeentehuis Schagen    0224 210 400
Wijkteams                          0224 210 400   
GGD Schagen                      088 010 0500 
GGD Landelijk (vaccinatie)     0800 7070
GGD Landelijk (testafspraak) 0800 1202 
Meld misdaad anoniem       0800 7000         

Hospice  Schagen                  0224 274 000            
Thuiszorg Samen                   088 619 47471     
Buurtzorg (BZ) Schagen        06 53341609    
BZ Zijpe-Warmenhuizen       06 10703969 
Thuiszorg Omring Schagen  088 206 8910    
Omring winkel                        088 206 8910   
Thuiszorg Evean                        0900 9897

Medische instellingen:                          
Noordwest Schagen                088 085 1100  
Noordwest Alkmaar    072 548 4444                      
Noordwest Den Helder    0223 696 969 
GGZ Geestercogge  088 656 5010 

Samenwerkende Bonden 
Ouderen Schagen(SBOS)    0224 213 198                                      
https://sbo-schagen.nl/telefooncirkel

Wonen + Welzijn algemeen 0224 273 140                                  
Wonen + Welzijn Markt 18    0224 291 042      

Tafeltje dekje
Maaltijd Servicepunt             0224 273 150                            
Waarland                               0226 422 571                     
Tuitjenhorn                           0226 393 335       
Warmenhuizen                     0226 393 838

Veilig thuis NHN                 0800 2000                    
Jeugd /kindertelefoon         0800 0432               
Bureau Jeugdzorg  088 124 0000                                             

Burgernet aanmelden:     burgernet.nl    
Melding maken:   0800 0011                      

Vervoersmogelijkheden
Senioren bus Schagen 0223 535 826                 
60+ bus Schagen                       0224 272 888      
Graag Gedaan  0224 296 366 
Oud Zijpe   06 57150110

Wonen Plus Welzijn: voor al uw vragen op 
gebied van Zorg en Welzijn: 0224 291 042

KNIP UIT EN BEWAAR

SCHAGEN
Bent u nog een zwevende kiezer?

Bel de zweefl ijn!
06-22485577

@CDASCHAGEN


