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Voorzitter Hettie Pott-Buter: 
Op 10 oktober is het 40-jarig bestaan 
van de partij gevierd. Een mooie mijlpaal. 
Veel van de leden van CDA Waterland 
kunnen daarover meepraten, zeker onze 
vele trouwe leden. Zij hebben de lokale 
omstandigheden mee helpen verbeteren. 
We zijn dankbaar dat we daardoor de 
grootste partij in Waterland zijn gebleven 
met een fractie en wethouder die veel 
doen voor de gemeenschap. Daarover in 
deze nieuwsbrief meer.
Voor de toekomst zijn meer jonge Wa-

terlanders nodig die met ons mee willen 
denken en hun deskundigheid willen in-
zetten. Daarom doen wij een dringend 
beroep op al onze leden om in de eigen 
omgeving een jongere uit te nodigen om 
actief mee te denken over onze toekomst. 
Verderop in deze nieuwsbrief vertellen 
twee leden nogmaals waarom dat zo be-
langrijk is. Kent u iemand die lid wil wor-
den, dan kan dat via:
www.cda.nl/partij/doe-mee/word-lid 
(eerste jaar € 19,95).

Het besluit om als gemeente zelfstandig te 
blijven is na rijp beraad genomen. 

Met de juiste versterking van 
de ambtelijke organisatie 

kunnen wij de dienstver-
lening naar de inwoners 
op peil houden en een 
goede speler in de re-
gio zijn. Dat hier kosten 
mee gemoeid zijn is on-

vermijdbaar, maar ook bij 
een fusie was dat het geval.

CDA Fractievoorzitter Simone Boogaard:
Corona brak uit toen waarnemend 
burgemeester Sicko Heldoorn 
net was gestart. Wij zijn 
hem dankbaar dat hij de 
gemeente goed heeft 
bestuurd en met het col-
lege maatregelen heeft 
getroffen voor de bedrij-
ven en inwoners die het 
moeilijk hebben in deze 
tijd. 

UPDATE CDA-FRACTIE WATERLAND



In het coalitieakkoord 2018-2022 
staat de ambitie om te komen tot het 
bouwen van 1.000 woningen. Onze 
CDA-wethouder Jelle Kaars werkt 
voortvarend aan deze uitdaging.

Monnickendam: in 2016 nam CDA-wet-
houder Jean van der Hoeven 

het initiatief om de im-
passe over eerdere 

plannen voor Gal-
geriet te doorbre-
ken. Jelle Kaars 
heeft nu bereikt 
dat er een plan 
ligt voor de bouw 
van 700 woningen 

met daarnaast be-
drijvigheid alsmede 

horeca en maatschap-
pelijke functies. De start 

van de verkoop van de wonin-
gen is voorzien eerste helft 2021.
De bouw van 62 woningen op de plek 
van de voormalige Kohnstammschool 
start binnenkort. 42 Koopwoningen daar-
van zijn toegewezen aan eigen inwoners, 
veelal starters. Op de locatie Regenboog 
aan de Bernhardlaan, kreeg een plan voor 
41 woningen groen licht, maar de ont-
wikkelaar zag helaas geen kans tot reali-
satie. Een andere ontwikkelaar is in beeld.

Marken: in 2016 bracht de CDA-fractie 
op initiatief van Jelle Kaars en Jacob van 
Altena het voorstel ‘Wonen op Marken’ 
uit met alle mogelijkheden voor extra wo-
ningen. Van dit plan zijn 105 woningen 
op het C-veld vergevorderd. Bovendien 
zijn in het voormalige gemeentehuis 5 
appartementen gekomen en zijn plannen 
voor 9 huurwoningen aan de Buurter-
straat en 15 appartementen voor jonge-
ren aan de Westerstraat in voorbereiding. 

Ilpendam: de 20 woningen aan de Ilpen-
hof zijn gerealiseerd. Binnenkort start de 
bouw van 12 woningen op de plek van 
de voormalige Sint Sebastianusschool.

Watergang: in het plan Zwanenpad en 
Riessenveld zijn 11, respectievelijk 39 wo-
ningen gerealiseerd. Het plan Stiereveld 
(19 woningen) zit in de verkoopfase. Tot 
8 november 2020 loopt de inschrijving, 
waarna via loting de woningen worden 
toegewezen. Het plan aan de Kanaaldijk 
met appartementen voor jongeren en se-
nioren is door de raad afgewezen.

Broek in Waterland: aan de Molen- 
gouw zijn 3 woningen gerealiseerd, 2 in 
voorbereiding en nog 2 op het Zuideinde. 
Aan de Van Disweg komen 21 woningen. 
Plannen voor de Hellingweg, pand ‘Ke-
bomeubel’, kwamen helaas niet van de 
grond. Inmiddels heeft een andere partij 
het pand gekocht. Jelle Kaars en onze 
CDA-fractie blijven zich inzetten voor een 

volwaardige invulling. In de voormalige 
brandweerpost Hellingweg worden 6 ap-
partementen gerealiseerd.

Zuiderwoude en Uitdam: voor twee 
kleinschalige plannen is inmiddels groen 
licht gegeven: 3 woningen aan de Zeedijk 
in Uitdam en 2 woningen aan de Dorps-
straat in Zuiderwoude.

Regionale energiestrategie (RES)
In de provincie is een CDA-motie aange-
nomen om de effecten van o.a. zonne-
parken en windmolens inzichtelijker te 
maken. CDA Waterland heeft aangege-
ven om geen zonneparken in Landelijk 
Gebied van Waterland toe te staan.
 
De Purmer
Polder De Purmer is gelegen op het 
grondgebied van Purmerend, Edam- 
Volendam en Waterland. Deze drie ge-
meenten hebben de handen ineenge-
slagen tot een gezamenlijke visie om 
De Purmer niet op te offeren aan groot-
schalige woningbouw. 

Milieustraat
Voor het gebruik van de milieustraat in 
Purmerend is een meerjarige overeen-
komst afgesloten. De CDA-fractie be-
steedt aandacht aan de verbetering van 
afvalinzameling.

Update CDA
Provinciale Staten 
Omgevingsverordening
Hierin heeft de provincie het overgrote 
deel van het grondgebied van Water-
land tot Bijzonder Provinciaal Landschap 
verklaard. Ten gevolge daarvan gaan de 
dorpskernen en -linten van Uitdam, Zui-
derwoude, Broek in Waterland, Ilpen-
dam en Watergang ‘op slot’, zelfs voor 
kleinschalige inbreiding of functiewijzi-
ging. Eveneens blokkeert het deels de 
omzetting van het verpauperde bedrij-
venterrein (Kebo) Hellingweg in Broek 
in Waterland naar woningbouw. Raads-
lid Simon Verbeek heeft hier namens 
de raad bezwaar tegen ingediend. De 
CDA-leden van de provincie beschou-
wen de Omgevingsverordening als een 
klap in het gezicht van gemeenten zoals 
Waterland die ruimtelijke plannen zorg-
vuldig afwegen.
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Nieuwe leden
Huib Klink dominee op Marken
Sinds ruim een jaar ben ik hier dominee 
en een trots lid van het CDA. Voor het 
leveren van een bijdrage aan bestuur 
van gemeente en land is oprechte be-
langstelling, ervaring, goede organisatie 
en enthousiasme nodig. Mijn kennisma-
king met Marken heeft mij laten zien 
hoe belangrijk de CDA-kernwaarde ‘ge-
spreide verantwoordelijkheid’ is. Prach-
tige voorbeelden: de Eilandraad en de 
KNRM waar veel jonge Markers enthou-
siast bij betrokken zijn. Dat is wat het 
CDA wil.
Mijn politieke ‘kleur’ moet overigens 
ook geen belemmering zijn voor men-
sen met andere politieke uitgangspun-
ten. Ik ben tenslotte dominee voor álle 
inwoners van Marken. Het CDA heeft 
korte lijntjes naar de politiek als er din-
gen in de samenleving spelen. Het ac-

tieve lidmaatschap is voor jongeren een 
mooie kans om iets voor de samenle-
ving te betekenen. Het vergroot de be-
trokkenheid bij vragen die ons allemaal 
aangaan. Je kunt er ook veel leren, bij-
voorbeeld over vergaderen en verslag-
legging, discussiëren, onderzoek doen 
en daarover rapporteren. Daar kun je 
wat mee in je verdere carrière!

Harm Mark Pit nieuw bestuurslid
Het CDA is op allerelei wijzen betrokken 
bij de samenleving, ook lokaal. Binnen 
Waterland is het CDA in alle geledingen 
vertegenwoordigd en neemt sinds jaar 
en dag bestuurlijke verantwoordelijk-
heid. Dat, alsmede de maatschappelijk 
inbedding, erkenning van het belang 
van maatschappelijk initiatief en de 
focus op een werkend, sociaal en be-
trouwbaar (lokaal) overheidsbestuur 
trokken mij aan in het CDA, Daarom 
ben ik een actief lid zodat we onze visie 
kunnen blijven realiseren.


