
 

 

NieuwsFlits 23, mei 2021 

 

Beste leden van het CDA-Velsen, 
 
Een bijzondere en korte NieuwsFlits op een speciaal moment. De Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 

komen eraan en we zijn begonnen met de voorbereidingen. In deze NieuwsFlits vindt u een oproep om 

uzelf of iemand anders kandidaat te stellen voor de lijst bij die verkiezingen. Ook vragen wij mensen die 

lijstrekker willen worden om dat bij ons te melden. Zie hiervoor het kader hieronder. 

 

Wij vragen u ook om een datum vrij te houden voor een Algemene Ledenvergadering van onze afdeling. 

Wij willen heel graag een ledenvergadering houden waar we allemaal bij kunnen zijn en elkaar eindelijk 

weer in levenden lijve kunnen ontmoeten. Op dit moment is het in verband met de Corona maatregelen 

nog niet met zekerheid te zeggen of die vergadering kan doorgaan, maar we vragen u op dit moment 

alleen om de avond van 1 juli 2021 in uw agenda te reserveren. Wij laten u tijdig weten of de 

vergadering op die avond kan doorgaan. Als het doorgaat ontvangt u een uitnodiging met tijd en plaats 

en een agenda. Als het niet kan doorgaan verschuiven wij de Ledenvergadering naar september. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Jankees Salverda 
Voorzitter 

jcsalverda@gmail.com 

06-53315152 

  

mailto:jcsalverda@gmail.com


 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
 

Zoals wij in de vorige NieuwsFlits al schreven gaan we weer op zoek naar mensen voor inhoudelijk 

politiek/bestuurlijk werk in de nieuwe CDA-fractie in de volgende gemeenteraad. Het is dus 

belangrijk dat u nu aangeeft of u op de groslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 wilt 

staan. Ook kunt u iemand anders die u geschikt vindt opgeven, het bestuur zal die dan benaderen 

met de vraag of hij of zij bereid is aan de procedure mee te doen. 

Natuurlijk komt er een profielschets, maar als u zich afvraagt hoe het is om raadslid te zijn zullen 

fractievoorzitter Annekee Eggermont of een van de huidige fractieleden daar graag een gesprek met 

u over hebben. Hieronder staan hun gegevens. 

U kunt zich vanaf nu melden bij het bestuur door een mail te sturen aan de secretaris Hans Paap 

(H.Paap12@ziggo.nl,) en de voorzitter Jankees Salverda (jcsalverda@gmail.com). In deze mail hoeft 

niet meer te staan dan uw adresgegevens en dat u zich aanmeldt voor de groslijst of dat u iemand 

anders daarvoor opgeeft. U kunt zich opgeven voor de groslijst tot en met zondag 1 augustus 2021. 

 

Een speciale plek reserveren we voor de lijsttrekker! Die wordt het boegbeeld van het CDA-Velsen bij 

de gemeenteraadsverkiezingen en die willen we dus graag zo snel mogelijk bekend maken. Ook 

omdat we graag willen dat de lijsttrekker een rol speelt als adviseur van de vertrouwenscommissie 

en de programmacommissie. Daarom de vraag aan kandidaten voor de rol van lijsstrekker om zich 

speciaal te melden bij het bestuur via de mailadressen hierboven. Voor de functie van lijsttrekker 

kunt u zich opgeven tot donderdag 1 juli 2021. 
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De fractieleden kunt u bereiken via: 

Cees Sintenie, tel.: 06-28118454, e-mailadres: c.sintenie1@telfort.nl  

Gideon Nijemanting, tel.: 06-23737973, e-mailadres: gideon.nijemanting@gmail.com 

Frans Blokland, tel.: 06-12439255, e-mailadres: ablokland@planet.nl 

Annekee Eggermont, tel. : 06-23055644, e-mailadres: ac.eggermont@planet.nl 

 

Als u deze nieuwsflits niet meer wilt ontvangen kunt u zich afmelden bij de secretaris Hans Paap. Zijn 

mailadres is H.Paap12@ziggo.nl, telefoon 023-5381790. U kunt dit adres ook gebruiken als u contact met 

het bestuur wilt opnemen. Contact met de CDA-fractie in Velsen kunt u leggen via mailadres: 

ac.eggermont@planet.nl. 
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