
 

 

 

Top van de kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2022   

 

Beste leden van het CDA-Velsen, 
 
In een geanimeerde ledenvergadering van het CDA-Velsen is op 11 december jl. de keuze van de 
lijsttrekker door de leden bekrachtigd en zijn de daaropvolgende acht plaatsen middels stemming door 
de aanwezige leden vastgesteld.  
 
Voor de leden die er niet bij waren hierbij de lijst waarmee wij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 
in gaan. De leden hebben bij acclamatie de voordracht van Gideon Nijemanting als lijsttrekker 
overgenomen. Daarmee lag de nummer 1 vast. De lijst ziet er verder als volgt uit. 
 
1. Gideon Nijemanting 
2. Cees Sintenie 

3. Frans Blokland 

4. Annekee Eggermont 

5. Jacqueline Staats 

6. Robert te Beest 

7. Jankees Salverda 

8. Ineke de Jong-Huizinga 

9. Hans Paap 

 

Het bestuur is ervan overtuigd dat wij hiermee een goede lijst hebben om de verkiezingen in te gaan.     

Er staan veel ervaren mensen op die hun sporen in de gemeentelijke politiek verdiend hebben. Relatief 

nieuwe mensen op hoge plaatsen geven vertrouwen voor de toekomst. 

Op een later moment zullen wij de kandidaten zeker nader aan u voorstellen. Ook wordt er nog een 

verslag van de ledenvergadering gemaakt dat u zoals gewoonlijk zal worden toegestuurd. 



Graag willen wij de lijst nog aanvullen met aan aantal leden die niet direct raadslid willen worden, maar 

wel hun naam en netwerk aan onze partij willen verbinden. Als u hiervoor voelt kunt u dat doorgeven 

aan ondergetekende. 

Namens het bestuur van het CDA-Velsen, met vriendelijke groet, 

 
Jankees Salverda 
Voorzitter 

JCSalverda@Gmail.com 

0653315152 

 

 

 

Bestuur en fractie van het CDA-Velsen wensen u heel goede 

en gezegende kerstdagen en de beste wensen voor 2022! 

 

 

Als u geen berichten meer wilt ontvangen kunt u zich afmelden bij de secretaris Hans Paap. Zijn mailadres 

is H.Paap12@ziggo.nl, telefoon 0235381790. 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. De lijsttrekker kunt u bereiken op gideon.nijemanting@gmail.com 
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