Kiezen!

Voor een sterk en duurzaam Zeeland

Nog een paar weken, dan gaan we
naar de stembus.
De campagne loopt
en we zijn positief
gestemd.
Verschillende thema’s zijn in de
campagne tot nu
toe aan de orde
gekomen. Belangrijk is het thema
wonen, veel vragen, veel discussie, maar gelukkig ook wel een
richting voor de komende jaren.

Met die inspirerende titel van ons
verkiezingsprogramma wil ik de
komende verkiezingen van Provinciale Staten ingaan. Ons programma is erop gericht dat in Zeeland
iedereen meetelt en iedereen zijn
steentje bijdraagt. Daarom staan
werk, natuur, wonen, klimaat en
een sterk bedrijfsleven centraal.
Ook een goed leefklimaat, met
zorg en onderwijs op hoog niveau.
Zeeland is mooi en dat moet zo
blijven. Alleen door samen op te
trekken kunnen wij de Zeeuwse
samenleving een beetje mooier en
beter maken.

Allereerst, nog steeds horen we het begrip woningbouwcontingenten. Dat was een instrument wat tot
1998 is gebruikt om een verdeling van woningen
over de provincie per gemeente op te leggen. Dat
instrument is dus al 20 jaar geleden afgeschaft.
Sinds 2011 wordt er gewerkt met regionale woningmarktafspraken. Per regio maken de gemeenten
onderling afspraken. Afspraken die kwalitatief onderbouwd moeten worden. Aan de voorkant worden
gezamenlijk prognoses gemaakt en die dienen als
een soort kader. Terugkijkend blijkt dat het aantal
gebouwde woningen zich keurig houdt aan die
prognoses.
In het CDA-programma staat dat kleinschalige uitbreiding bij dorpen moet kunnen plaatsvinden en
grootschalige bij stedelijke gebieden. In die zin is
ongebreideld uitbreiden er niet meer bij. Maar gemeenten maken de keuzes waar wel en waar niet.
Er is altijd behoefte om bij dorpen een aantal woningen bij te bouwen. Nog belangrijker is aandacht
voor sloop en herstructurering, juist ook in dorpen.
Dat maakt nieuwbouw in elk dorp mogelijk.
In ons programma staat ook dat er huurwoningen
gebouwd moeten worden. Met name voor de expats en arbeidsmigranten. Veel bedrijven zijn op
zoek naar nieuwe mensen en die moeten wel ergens kunnen wonen. Uit ervaring blijkt dat die mensen vooral willen huren. Daar moet dan wel aanbod
voor zijn en dat is er nu gewoon te weinig. Er zijn
mooie initiatieven in Terneuzen en Goes. Waar bedrijven samen met investeerders en gemeenten
tijdelijke woningen bouwen (geen containers, echte
woningen). Dit moet op meer plekken en daar gaan
we fors mee aan de slag.
Wonen in Zeeland is een feest. Het CDA zorgt ervoor dat dit voor ieder mogelijk is de komende jaren. Zonder daarbij de ogen te sluiten voor het feit
dat sloop en herstructurering ook nodig is en zonder onze ogen te sluiten voor grote regionale verschillen.
Jo-Annes de Bat

Dat moet natuurlijk concreet gemaakt worden. En dat willen we doen door burgerparticipatie, door schoolkinderen
kennis te laten maken met de politiek en door in netwerken
te gaan praten en samenwerken over nieuw beleid, zoals
de omgevingswet, de energietransitie en de klimaatdoelen.
Bij dat alles willen we dat het haalbaar en betaalbaar is.
Dat betekent niet dat we onze ambitie naar beneden bijstellen, maar wel dat we verantwoord toewerken naar het
doel.. Zeker wat de energietransitie en de klimaatdoelen
betreft, weten we als geen ander dat ons gedachtengoed
van “Rentmeesterschap’ ons de verplichting oplegt om de
wereld beter door te geven aan onze kinderen dan de werkelijkheid van nu. Maar het moet zeker betaalbaar zijn. We
willen dat doen in burgercoöperaties, door het isoleren van
huizen te steunen en het ondersteunen van energieopwekking door zon en wind.
We willen duurzame landbouw bevorderen, genoeg huurhuizen en starterswoningen in de dorpen zodat mensen
oud kunnen worden in hun eigen leefomgeving en dat jonge mensen er een toekomst kunnen opbouwen. Daarom
moeten er ook voldoende sport- en onderwijsvoorzieningen zijn en een proeftuin voor nieuwe onderwijsontwikkelingen. We willen dat de zorg bereikbaar, betaalbaar en
compleet is. We gaan het MKB ondersteunen waarbij voor
het CDA de familiebedrijven erg belangrijk zijn. Toeristen
zijn voor Zeeland een economische stimulans én een
mooie manier om ons prachtige Zeeland te promoten. De
kwaliteit van de voorzieningen, de mooie Zeeuwse producten van het land en de zee en de ruimte aan de kust
zijn daarbij belangrijk.
De belastingen moeten beheersbaar blijven. De tijdelijke
verhoging van de motorrijtuigenbelasting wordt in 2022
opgeheven en gaat weer terug naar het oude niveau en de
tarieven van de Westerscheldetunnel gaan per ingang van
2020 voor de t-taggebruikers omlaag. Daarbij blijft ons
streven om zo snel mogelijk de tolheffing af te schaffen.
Hannie Kool-Blokland
Fractievoorzitter CDA Provinciale Staten Zeeland

Een economie die innoveert,
maakt Zeeland sterk en duurzaam”
“

Rinus van ’t Westeinde
Lijst 1 nummer 3
Woonachtig in het dorp Kwadendamme, ben ik
betrokken bij het wel en wee van Borsele. Zo
ben ik mede-eigenaar met vrouw en zoon van
fruitteeltbedrijf Van ’t Westeinde V.O.F. gevestigd te Nisse.
Naast mijn activiteiten in het fruitteeltbedrijf, ben
ik Statenlid en bestuurlijk actief van agrarisch
natuurbeheer tot Oude Trekkerclub en van fruitteelt tot minicamping. Kortom een veelzijdige
boer met een hart voor Zeeland!
Ik sta voor een sterke en duurzame Zeeuwse
economie in al zijn facetten, maar in het bijzonder de land- en tuinbouw en recreatie, welke
nog altijd 35% van onze economie uit maken.
De laatste sector is met name voor de gemeente Veere belangrijk. Met een groeiende
toeristische sector is het belangrijk het evenwicht te vinden tussen ruimte, kwaliteit en
behoud van de dorpse sfeer.
Mijn bijdrage zal bestaan uit:

Van een star omgevingsplan naar een dynamische en flexibele omgevingsvisie

Van individueel naar een gebiedsgerichte
samenwerking met oog voor burgerparticipatie

Stimuleren van innovatie, biodiversiteit en
agrarisch natuurbeheer

Uitvoering Deltaplan Zoetwater

Nieuwe regeling voor asbestsanering in
combinatie met plaatsen van Zonnepanelen

Meer aandacht voor vernieuwing en
kwaliteit van toerisme en recreatie
Contactgegevens
m.a.van.t.westeinde@planet.nl
Facebook: rinus.vantwesteinde
Twitter: RWesteinde
Instagram: rinusvantwesteinde

Werkbezoek Mona Keijzer
Op uitnodiging van CDA Veere heeft Mona Keijzer staatsecretaris van Economische Zaken-onze gemeente bezocht. Na een hartelijk welkom bij OOS International volgt
een interessante presentatie door Leon Overdulve (zie foto)
over zijn internationaal georiënteerd offshorebedrijf.
Daarna volge in
het middagprogramma een interessante discussie
over maatschappelijk ondernemen,
in het bijzonder in
Serooskerke door
OOS.
In het avondprogramma was er
een thema bijeenkomst die geleid werd door CDA-kandidate
Hanny Kool-Blokland. Jerry Troy van hotel Villa Magnolia en
Carolien van de Kreeke (zie foto) van boerderijcamping Molenperk kregen de gelegenheid om een toekomstblik te
schetsen van het toerisme in de gemeente. Daarna gingen
vertegenwoordigers
uit de recreatieve sector,
leden van
dorps- en
stadsraden,
gemeenteraadsleden
en leden van
de Provinciale Staten met
elkaar in gesprek.
Na afloop van het bezoek liet Mona Keijzer weten enthousiast te zijn over het verloop van het werkbezoek, de organisatie en de goede mix van internationale, regionale en lokale
economische belangen.

Pieter Wisse
fractievoorzitter CDA Veere

Een hele goede morgen!
Op 20 maart zijn er
waterschap verkiezingen.
Hiermee hebben we
op maandag 28 januari een landelijke
aftrap gedaan voor
de CDA-campagne.
We vragen aandacht
voor de mensen die
het werk doen maar
niet altijd gezien worden of waar te weinig aandacht voor is.
Als CDAwaterschappers zijn
we een aantal steunpunten langs geweest waar onze opzichters en kantonniers hun uitvalsbasis hebben.
De bedoeling was om ’s morgens om 4 uur te starten bij de strooiploeg maar we hadden
pech! Het was boven de 0 C0
We hebben als Waterschap bijzondere veel taken.
Veel dijken, een groot uitgestrekt werkgebied, een
uitgebreide wegentaak, maar bovenal ook relatief
weinig inwoners.
Dit zorgt ervoor dat we continue zuinig om moeten
gaan met onze centen.
Zeeland ligt onder de zeespiegel en het klimaat veranderd. Grote heftige buien, een zeespiegelstijging
maar ook een tekort aan zoet water zijn actuele onderwerpen.
Die vragen om oplossingen op korte en lange termijn.
De focus van het Waterschap Scheldestromen zal
in de komende periode vooral liggen op:
1. Handen af van onze mooie prachtige kust
2. Klimaatfonds om gesteld te staan voor de toekomst
3. Zoetwater op alle mogelijke manieren bevorderen
4. Verbeteren/verbreden van fietspaden en het minimaliseren van vermijdbare ongevallen
5. Financieel gezond Waterschap dat zijn kerntaken
optimaal uitvoert
Het CDA heeft haarvaten tot diep in de Zeeuwse
Gemeenschap, weet wat er speelt en heeft
goede contacten in Den Haag en Brussel.
Bent u voor een Betrouwbaar, Veilig en Betaalbaar
Waterschap Scheldestromen?
Stem dan CDA
Denis Steijaert
Lijsttrekker CDA Waterschap Scheldestromen

Carla Michielsen
Carla Michielsen geboren in Zeeuws
-Vlaanderen en woont sinds 1991 in
Goes. Ik heb een passie voor water.
Bij de ZLTO was ik ruim 10 jaar waterspecialist. Nu werk ik als relatiebeheerder in West-Brabant. Graag
wil ik mijn kennis over water en organisatie ervan in Zeeland inzetten
door mij verkiesbaar te stellen voor
het waterschap Scheldestromen. In
mijn vrije tijd roei ik graag op het
Goesse kanaal.
Twee punten waar ik de komende periode op inzet:

1. Vernieuwend Waterbeheer: door samenwerking met
bedrijfsleven, burgers, andere overheden en kennisinstellingen vernieuwende oplossingen realiseren voor
een klimaatbestendig en betaalbaar waterbeheer.
2. Recreatief medegebruik van dijken en duinen, kreken
en sloten behouden en vergroten.
Goed waterbeheer is een voorwaarde voor een gezonde leef- en werkomgeving.

CDA-Waterschap Scheldestromen
Samenvatting verkiezingsprogramma
1.Veiligheid.

Primaire waterkering op slot
Handen af van de kust
2. Klimaat
Het instellen van een klimaatadaptatiefonds.
3.Zoetwater
Werken aan een betrouwbare
zoetwatervoorziening
4.Schoonwater en zuivering.
Werken aan een ecologisch gezond water.
5.Verkeersveiligheid.
Nul vermijdbare ongevallen.
Verbreding van fietspaden
6.Innovatie
Het waterschap moet innoverend bezig zijn.
7.Duurzaamheid
Rentmeesterschap bij het halen van de
klimaatdoelen.
8. Financiën
Een financieel gezond waterschap
9. Bedrijfsvoering
Een doelmatig, doeltreffend en rechtmatig
handelen van bestuur en werkorganisatie
10. Samenwerking:
Internationaal, landelijke en lokale samenwerking
voor al met burgers en bedrijven.

Lees het volledig verkiezingsprogramma
https://www.cda.nl/zeeland

Plus supermarkt Vrouwenpolder
Het CDA Veere ondersteunt de wens van ondernemer
Paul Corbijn om zijn Plus supermarkt te verhuizen naar
de rand van Vrouwenpolder nabij de N 57. Ook de inwoners en ondernemers van Vrouwenpolder steunen
de verhuizing vanuit het centrum van het dorp. Onlangs
werd de gemeenteraad voorgesteld om in te stemmen
met de door de ondernemer en het college van B&W
voorgestelde locatie langs de N 57. Al snel bleek dat de
nieuwe supermarkt in dat geval pal voor een aantal woningen aan de Augustinushof komt. De bewoners stonden op hun achterste benen, te meer omdat er voorheen altijd was gecommuniceerd dat de supermarkt op
de naastliggende skatebaan zou komen. In dat geval
zou de supermarkt minimaal 30 m vanaf de bestaande
bebouwing komen en ingepast worden in het bestaande
groen. Op onze vraag waarom die optie niet (meer) mogelijk was/is, kregen we van de wethouder Schot geen
duidelijk antwoord.
Omdat het CDA de
locatie skatebaan
geschikter vindt,
niet alleen qua locatie maar ook omdat de kans op bezwaren of een
gang naar de rechter hier nihil is,
hebben wij tegen
het voorstel van B&W gestemd. Desondanks is dat
voorstel aangenomen omdat VVD, SGP/CU en DTV wel
voor stemden. Voor Corbijn is het te hopen dat de omwonenden het erbij laten zitten, zo niet dan is de kans
groot dat de supermarkt er voorlopig nog niet staat. We
wachten het af….
Willem den Herder

Afscheid
U/jij hebt vast al wel gelezen
of gehoord dat ik de Veerse
gemeenteraad ga verlaten.
Dat doe ik omdat ik
(onverwacht) in de gelegenheid ben gesteld om mijn
werk als projectontwikkelaar
van stalen bedrijfspanden bij
Wervenhove in Serooskerke
per 1 maart a.s. weer op te pakken. Die functie acht ik
onverenigbaar met het raadslid zijn omdat ik vaak met
de gemeente Veere in aanraking zal komen. De kwestie Melse heeft eens te meer duidelijk gemaakt hoe
belangenverstrengeling op de loer kan liggen en dat wil
ik ten enenmale voorkomen. Ik vind het jammer dat ik
moet stoppen, want de fractie en het bestuur liggen me
na aan het hart. Er wordt op een goede manier samengewerkt en altijd staat de vraag centraal wat het beste
is voor de gemeente Veere en haar inwoners. Ik ben
dankbaar dat ik gedurende 5 jaar mijn steentje heb
mogen bijdragen. Uiteraard zal ik vanaf de zijlijn alle
ontwikkelingen blijven volgen. Zaken als leefbaarheid
en duurzaamheid vergen namelijk de komende tijd veel
inzet en duidelijke keuzes. Ik hoop u/jou nog regelmatig binnen onze mooie gemeente te ontmoeten. Ik bedank u/jou, het bestuur en de fractie voor het in mij gestelde vertrouwen! Ik wens mijn opvolger Johan Sanderse veel succes en wijsheid toe.
Willem den Herder
t. 06-51182953

Zeeuwland wil helpen bij bouw Veerse
dorpsvoorzieningen

BIGGEKERKE – Woningbouwvereniging Zeeuwland wil
meehelpen bij het realiseren van dorpsvoorzieningen in
de kernen van de gemeente Veere. Dat zei directeur
Marco van der Wel vrijdag voorafgaand aan de officiële
opening van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie
(MFA) in Biggekerke.
Zeeuwland is eigenaar van het pand waar nu basisschool De Schutte en Kinderopvang Walcheren zijn gehuisvest Verder dient het ook als dorpscentrum en kunnen de inwoners daar vergaderen en sporten. Het is zo
gebouwd, dat het tegen minimale kosten veranderd kan
worden in een complex met een aantal levensloopbestendige woningen. Dat scenario kan in werking treden
als ooit blijkt dat er op het dorp te weinig kinderen zijn
om een basisschool in stand te houden.
Binnen de gemeente Veere wordt momenteel volop gediscussieerd over de bouw en financiering van andere
MFA’s in onder andere Aagtekerke, Oostkapelle en
Westkapelle.

Het dagelijks bestuur van de gemeente Veere vreest dat
die bouw daarvan te duur gaat uitvallen en wil daarom
bezuinigen. De fracties van CDA en PvdA/GL riepen
onlangs op om te kijken of het mogelijk is partners te
vinden, zodat de bouw van die voorzieningen toch door
kan gaan. Van Wel zegt dat Zeeuwland zeker een rol
kan spelen bij het realiseren van die gebouwen. ,,Dat
hebben we ook al laten zien hier in Biggekerke en eerder in Grijpskerke.”
PZC 8-2-2919

Zeeland dé plek voor schone energie
Zon, wind en water – geen provincie in Nederland is er rijker mee bedeeld dan Zeeland. Zij oefenen dan ook een grote aantrekkingskracht uit
op toeristen uit binnen- en buitenland. Voor onze inwoners verhogen ze
het woongenot en creëren ze tal van recreatiemogelijkheden. Zon, wind
en water bieden tevens grote kansen om onze provincie op de kaart te
zetten als het gaat om energietransitie. De vele uren zon die Zeeland
jaarlijks strelen, staan garant voor optimaal rendement aan energie uit
zonnepanelen. Op daken van huizen en loodsen zijn ze meer dan welkom. Daar staat tegenover dat we onze kostbare landbouwgrond willen
blijven gebruiken waarvoor die bedoeld is. Grote zonneparken zijn noodzakelijk, maar realiseer die in industriële zones.
Water en wind
Ingenieurs werken hard aan energie uit water: in de Oosterscheldekering
is een proefopstelling operationeel en de voorbereidingen in de Grevelingendam zijn in volle gang. Zo proberen we vat te krijgen op de grote hoeveelheid energie die de watermassa’s rond onze provincie in zich hebben. Om deze om te kunnen zetten naar bruikbare elektrische energie,
zijn nieuwe initiatieven te verwachten. Met windenergie is het niet anders.
De eerste en tweede generatie windmolens worden vervangen door grotere molens, met nog meer capaciteit en
beter rendement. Ze groeien hiermee, meer dan voorheen, buiten de schaal van onze woonomgeving. Ze passen
dan ook alleen op zee en in industriële gebieden, zoals bij sluizen en waterkeringen.
Kleine windmolens
Maar er zijn nog meer nieuwe ontwikkelingen. Die startten met een jongensdroom in de provincie Groningen. Een
aantal jonge ingenieurs ontwikkelden een kleine windmolen met een grote capaciteit. Een slank model, met houten wieken, qua schaal mooi inpasbaar in het landschap, niet groter dan een volwassen boom. In het noorden zijn
er inmiddels rond de tweehonderd geplaatst; nu wordt het succes uitgerold over de provincies Zeeland en ZuidHolland. Voor boerderijen en kleine woongemeenschappen kunnen deze molens – in combinatie met zonnepanelen op het dak – een grote bijdrage leveren aan het energie neutraal maken van de buitengebieden.
Tal van voordelen
Door het toepassen van de postcoderoos regeling, met zijn financiële voordelen, zal deze combinatie van zon/
wind, kunnen rekenen op brede steun. Zo kunnen we op locatie, nagenoeg 24/7 energie opwekken en gebruiken,
energiebelasting omzeilen, het elektriciteit netwerk minder belasten en leveranciers en gebruikers coöperatief
bundelen. Kortom, genoeg voordelen om hier serieus werk van te maken. Bovendien kunnen we hiermee in de
toekomst mogelijk de bouw van mega-molens op land vertragen of voorkomen. In de gemeente Tholen is een
eerste van dit kleine type molen door een melkveehouderij in gebruik genomen. Een gemiste primeur voor de gemeente Veere, maar een mooi initiatief dat in het CDA-programma voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019
staat en door onze partij wordt ondersteund.
Alternatieven broodnodig
Wanneer je dit zo leest, komt misschien de gedachte op dat het de goede kant opgaat. Maar helaas, het is echt
een illusie om te denken dat we het hiermee redden. Voor een weer afhankelijke energieopwekking, want dat zijn
zon- en windenergie, is een even grote back-up nodig. We kunnen namelijk niet zonder energie. Dat kan ontstaan
wanneer de zon niet schijnt of er geen wind is. Dan laten we nog maar even buiten beschouwing dat onze mobiliteit en woningverwarming geëlektrificeerd moeten worden. We zitten duidelijk in een overgangsfase, een fase
waar alle beetjes helpen, maar ook een fase waarin we zoeken naar de echt grote stappen die gemaakt moeten
worden. Zoals het ontwikkelen van nieuwe en veiligere vormen van kernenergie. En nieuwe vormen van energie
to product, zodat we energie op kunnen slaan. Een mooi voorbeeld hiervan is waterstof, maar ook dit staat nog in
de kinderschoenen. Het is niet vreemd dat er aan de klimaattafels wordt geworsteld met deze grote energievraagstukken. Er zal, politiek gevoelig of niet, meer moeten worden gekeken naar wat het oplevert en minder naar wat
het kost. Oud-president Obama heeft ons daarbij wijze raad gegeven: onze generatie kan het tij nog keren, maar
het is ook gelijk de laatste generatie die deze mogelijkheid heeft.

Arno Wielemaker

Weet waar je voor stemt.
Je komt er niet om heen. Landelijke
politici buitelen op de televisie en in
kranten over elkaar heen om toch
vooral landelijke standpunten van
hun partij naar voren te brengen. Ik
begrijp dat wel want de gekozen leden van de Provinciale Staten kiezen
op 27 mei de leden van de eerste
kamer. Maar het gaat voor mij op 20
maart vooral om het kiezen van leden van onze eigen Provinciale Staten. Zij gaan over onze mooie provincie Zeeland. Een provincie die jaarlijks door duizenden bezoekers wordt bezocht. Al die bezoekers leveren een grote
bijdrage aan onze Zeeuwse economie. Maar je hoort ook
geluiden van al de drukte die al deze duizenden bezoekers
met zich mee brengen. Gaan we in Zeeland voor “meer” of
voor “beter”?
We staan aan de vooravond van een grootscheepse energietransitie. Hoe doe je dat in onze mooie provincie? Worden het landbouwgronden straks vol gestouwd met zonnepanelen, of worden het nog meer windmolens?
Hoe staat het met de “zorg” en het “onderwijs” in Zeeland?
Hoe staat het met de werkgelegenheid? Is er wel voldoende
aandacht voor het Midden en Klein Bedrijf?
Bereikbaarheid en mobiliteit zijn erg belangrijk. Een snelle
duurzame verbinding tussen Brabant en de Randstad zou
de aantrekkelijkheid om in Zeeland te gaan wonen en werken alleen maar vergroten.
De Zeeuwse natuur is uniek en enig in zijn soort. Daar moeten we zuinig op zijn en voorzichtig mee omgaan.
Het CDA-Zeeland heeft op al ( en meer) deze vragen een
eigen geluid. U kunt dit lezen in het CDA-Zeeland verkiezingsprogramma. https://www.cda.nl/zeeland (Kies: Verkiezingsprogramma PS)
Het is zeker de moeite waard dit CDAverkiezingsprogramma te lezen, dan weet u waar u voor
stemt.
Hopelijk kiest u voor het CDA waarin rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, politieke gerechtigheid en solidariteit centraal staan.

Hard nodig
Het lijkt misschien
wat overdreven,
maar het CDAbestuur is nu al
bezig met het nadenken over de
gemeenteraadsverkiezing 2022. Het lijkt nog ver
weg, maar we realiseren ons dat de tijd snel gaat.
Als bij de verkiezing van de gemeenteraad in
2022 een uitslag gerealiseerd wordt dat het CDA
weer onderdeel gaat uitmaken van een coalitie en
een wethouder mag leveren, dan moeten we er
ook voor zorgen dat we geschikte kandidaten
hebben.
Hoe ga je hier mee om?
Het is belangrijk dat er dan mensen zijn met kennis van zaken en bereid zijn om zich voor het
CDA als raadslid of eventueel wethouder in te
gaan zetten.
Om kennis te maken met het werken in de gemeenteraad, vinden we het als CDA-bestuur belangrijk om nu al op zoek te gaan naar geschikte
mensen die straks de mogelijke openstaande
functies kunnen invullen.
Mensen die het CDA een warm hart toe dragen,
mensen die iets willen betekenen voor de inwoners van onze gemeente Veere.
Door nu al kennis te maken met het werken in de
raad zouden deze mensen de komende perioden
met de fractieleden kennis kunnen maken en ervaring kunnen opdoen met het raadswerk.

Kies op 20 maart CDA!

Ook binnen het CDA-bestuur zijn er bestuursleden die na jarenlange zitting te kennen hebben
gegeven het stokje te willen overdragen aan een
enthousiaste jongere generatie.
Blijf niet aan de zijlijn staan maar help mee het
CDA-Veere sterk en bekwaam te houden.
Meld je aan bij Erik Joziasse, bestuursvoorzitter
CDA-Veere. (EJoziasse@inspectieSZW.nl )

Jan Braam

Het bestuur CDA-Veere

Dames worden uitdrukkelijk gevraagd te
reageren.
Verkiezingen herinneren ons niet alleen aan onze rechten maar ook aan onze verantwoordelijkheden van burgerschap in een democratie.
Robert F. Kennedy

