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Campagne TKV21  
    maart 2021  

  

  
Van de CDA besturen in de IJMOND  
  
  

LEDEN VAN HET CDA IN DE IJMOND 
  
Het kan u niet ontgaan zijn dat de Tweede 
Kamer Verkiezingen er aan komen.   
Ook onder deze uitzonderlijke Corona- 
omstandigheden willen wij als CDA een      
goed resultaat halen. Veel activiteiten die 
normaal deel uitmaken van een 
verkiezingscampagne kunnen we dit jaar 
niet doen.  
Wat wel kan is een poster ophangen “voor 
uw raam”. Bij het ledenblad van het 
landelijk CDA zit een kleine poster. Als u 
een grotere wilt kunt u contact opnemen 
met een van de onderstaande 
bestuursleden. Wij komen de poster dan bij 
u bezorgen.  
  

WILT U OOK EEN POSTER ??  
  
Op de poster staat CDA lijsttrekker Wopke 
Hoekstra. Als u liever een poster wilt met 
onze regionale kandidaat Sindo uit 
Heemskerk kunt u dat aangeven.   

 
 
Bij deze adressen kunt u poster(s)  
bestellen en/of ophalen:  
  
Beverwijk: Marianne Hekman 
Marianne50@hetnet.nl  
  
Heemskerk: Sindo Nunez Queija  
Sindo@xs4all.nl 
 
Velsen: Jacqueline Staats 
jacqueline@staatsnet.nl  

    

mailto:Marianne50@hetnet.nl
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 MOGEN WIJ VOORSTELLEN………?!  
 

Beste mede-CDA-ers,  

Op 17 maart sta ik als nummer 39 op de 
kandidatenlijst van onze partij voor de Tweede 
Kamer. Sinds 3 jaar ben ik in Heemskerk 
gemeenteraadslid. Als u in Heemskerk woont, 
kent u mij daar misschien al van; en als u in 
Beverwijk of Velsen woont, dan heeft u mij 
misschien bij vergaderingen van de 
IJmondcommissie gezien, waarin ik met de CDA 
collega's uit Beverwijk en Velsen heel fijn heb 
samengewerkt.   

Ik ben vereerd dat de drie IJmond afdelingen in 
hun verkiezingscampagne mijn kandidatuur 
gezamenlijk ondersteunen, zowel financieel als 
met afvaardiging in het CDA-IJmond 
campagneteam onder leiding van Marianne 
Hekman, met Cisca Gijzen, Jacqueline Staats, 
Leo Portegies, Leo Tillmans en Robert te Beest..   

Maar laat ik mij even kort voorstellen voor 
degenen die mij mogelijk nog niet kennen: ik ben 
zoon van Hoogovens gastarbeiders; mijn 
ouders komen uit Galicië in het noordwesten 
van Spanje.   

Ik ben 48 jaar, getrouwd met Pilar, en wij hebben 
vier kinderen in de leeftijden van 13 t/m 23 jaar. 
Wij zijn katholiek en actief in de begeleiding van 
kinderen en jongeren in de regio Beverwijk-
Castricum-Heemskerk-Uitgeest-Velsen Noord. Ik 
ben wetenschapper; ik doe onderzoek en geef 
les aan de universiteit in wiskundige besliskunde. 
En sinds drie jaar ben ik dus gemeenteraadslid 
voor het CDA in Heemskerk.  

Dat ik op de kandidatenlijst sta, heeft alles te 
maken met de ervaringen die ik de afgelopen drie 
jaar heb opgedaan als raadslid. In de raad 
worden belangrijke keuzes gemaakt voor de 
gemeente. Voor gemeente-overstijgende zaken, 
werken we samen in de regio. (Dat de toekomst 

van de IJmondsamenwerking weer opnieuw 
uitgevonden moet worden, zal ik nu niet op 
ingaan - maar dat die samenwerking er moet 
zijn, staat voor mij als een paal boven water.) 
Er zijn echter ook voor onze gemeenten 
buitengewoon belangrijke "dossiers" die de 
invloed van de regio ontstijgen, of in ieder 
geval deels ontstijgen. Het eerst merkte ik dat 
bij de problemen in de jeugdzorg die, naast al 
het menselijk leed dat ermee gepaard gaat, 
ook zwaar drukken op de gemeentelijke 
financiën. De gemeenten nemen hun 
verantwoordelijkheid en willen regie voeren, 
maar hebben daar de middelen en de schaal 
niet voor. Een ander voorbeeld is de balans 
tussen industrie, gezondheid en 
duurzaamheid. Gezondheid en duurzaamheid 
zijn van het grootste belang, maar het tempo 
waarin we verduurzamen moet wel de kans 
blijven geven dat mensen hun brood kunnen 
blijven verdienen. In onze regio speelt dat in 
het bijzonder rond Tata Steel, die voor mij nog 
altijd "de Hoogovens" is. Twee jaar geleden 
mocht ik met een rondleiding bij Tata mee; als 
je het productieproces van dichtbij ziet, ga je 
beseffen hoe complex het is en hoe ambitieus 
de duurzaamheidsdoelstellingen zijn. Hoeveel 
je ook investeert, er is geen knop die je van de 
ene op de andere dag kunt omzetten zodat er 
geen afvalproducten meer vrijkomen. Deze 
industrie moet de kans krijgen om te 
verduurzamen in een realistisch tempo. En 
daarbij alle steun krijgen om dat zo schoon 
mogelijk te doen.  

Soortgelijke afwegingen zijn er voor onze regio 
ook te maken als je het hebt over mobiliteit en 
bereikbaarheid (denk aan A8-A9), of over de 
energietransitie. In het verkiezingsprogramma 
zoekt het CDA voor tal van zulke uitdagingen 
de balans tussen voortvarendheid en 
gedragenheid. Ik zou daar bij de uitvoering 
graag namens u aan bijdragen!  

Wilt u meer over mij weten en waarom ik voor 
het CDA heb gekozen? U kunt verder lezen op 
cda.nl/sindo. En hopelijk stemt u dan op 17 
maart net als ik op #39 van het CDA.  
Hartelijke groet, Sindo. 

http://cda.nl/sindo
MacBook
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Waar kunt u ons vinden…  
 
              www.cdaheemskerk.nl 

www.cdavelsen.nl    www.cdabeverwijk.nl 

 

Zichtbaarheid: 
  
Wat doen we zoal: we zullen in de weken 
voor de verkiezingen in de Jutter/Hofgeest 
en Beverwijker- en Heemskerker Courant 
een aantal kleine advertenties, een 
interview met Sindo en een grote 
advertentie plaatsen. Allemaal in aanloop 
naar de verkiezingen.  
Tevens kunt u ons vinden op Facebook 
Instagram en de lokale CDA websites.   
 
Ledenwerven:  
Voor organisaties is het op het moment 
moeilijk nieuwe leden te werven, wilt u ons 
helpen? Kent u CDA-stemmers die nog geen lid 
zijn? Dan is dit hét moment om ze te vragen. 
Deze campagne is anders dan anders. We 
voeren meer dan ooit online campagne. Voor 
ledenwerving missen we de vele face-to-face 
gesprekken op de markt en tijdens het 
canvassen. Fijn als leden mee willen werven 
tijdens de campagne. Houd daarbij wel de 
coronaregels in de gaten.  
 
Met vriendelijke groet en 
            Stay Save! 
 
Namens het campagneteam, 
Marianne Hekman, 
IJmondiale Campagneleider Tweede  
Kamerverkiezingen 2021 
  
P.S. Ik hoop dat het CDA mag 
rekenen op uw stem!  
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