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V1 Ik ben
Beantwoord: 390 Overgeslagen: 2

Totaal aantal respondenten: 390  
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V2 De burgemeester van Medemblik heeft de volgende eigenschappen
(Max. 4)
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Totaal aantal respondenten: 392  

# OVERIGE (GEEF NADERE TOELICHTING) DATE

 There are no responses.  

ANTWOORDKEUZEN REACTIES
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42.35% 166
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V3 De burgemeester van Medemblik richt zich vooral op… (Max. 3)
Beantwoord: 392 Overgeslagen: 0

Totaal aantal respondenten: 392  
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ANTWOORDKEUZEN REACTIES

een toekomstvisie voor de gemeente Medemblik

openbare orde, veiligheid en handhaving

samenspel college en raad (bestuurskracht)

ondernemers en het bedrijfsleven

een samenleving waarin iedereen meedoet

een financieel gezonde gemeente

leefbaarheid van de 17 kernen

regionale samenwerking en positionering in de regio en daarbuiten

het versterken van de ambtelijke organisatie en dienstverlening
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V4 De burgemeester voor Medemblik is in eerste instantie:(1 = meest
belangrijk, 4 = minst belangrijk)

Beantwoord: 392 Overgeslagen: 0
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Een inspirerend leider met visie

een mensgerichte, betrokken persoonlijkheid
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het boegbeeld van de gemeente Medemblik
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100.00% 391

V5 Geef uw mening en maak de volgende zin af:
Beantwoord: 391 Overgeslagen: 1

# MIJN BURGEMEESTER VAN MEDEMBLIK DATE

1 Ik zou graag zien, dat onze nieuwe burgemeester zijn gezicht persoonlijk vaker laat zien bij de
burgers van de gemeente Medemblik. Dit voornamelijk bij hen die gefrustreerd zijn en
kleinschalig ongemak hebben. Hen dan ook met begrip en vriendelijk tegemoet treedt. “Het zijn
de kleine dingen die het doen”.

2/27/2023 5:57 PM

2 Heeft voelsprieten in de samenleving 2/27/2023 5:11 PM

3 is wars van alle ambtenaarij en is vernieuwend 2/27/2023 1:55 PM

4 Ik vind deze zin/ vraag compleet overbodig...en heb er dus ook geen aanvulling of antwoord op 2/26/2023 5:23 PM

5 moet het zwembad van wervershoof open houden . 2/26/2023 2:56 PM

6 Een deskundige manager die niet uit uit de baantjescarousel komt. 2/26/2023 10:07 AM

7 Moet goed kunnen samenwerken, besluiten kunnen nemen, benader voor de inwoners. 2/24/2023 9:10 PM

8 Komt op voor alle kernen 2/24/2023 5:24 PM

9 werkt samen met verenigingen en mengt zich graag tussen de mensen. Dit zorgt voor
benaderbaarheid en zo kan meer begrip worden getoont.

2/24/2023 3:45 PM

10 Is zichtbaar voor iedereen 2/24/2023 3:40 PM

11 Is een westfriese met een missie 2/24/2023 1:19 PM

12 Met de inwoners in gesprek en makkelijk benaderbaar zijn 2/24/2023 12:27 PM

13 heeft aandacht voor leefbare dorpskernen 2/24/2023 10:54 AM

14 Van voor en met de bevolking 2/24/2023 10:25 AM

15 communicatie met burgers 2/24/2023 10:18 AM

16 heeft oog voor de verschillende kernen maar vergeet ook zeker de gebieden aan de randen
daarvan niet. Daarnaast steunt hij/zij (particuliere) initiatieven die de bevolking ten goede
komen want alleen samen komen we verder.

2/24/2023 10:03 AM

17 Verbindende schakel tussen partijen. 2/24/2023 9:50 AM

18 heeft aandacht voor de inwoners en voelt zich daar bij betrokken 2/24/2023 9:41 AM

19 is een man die het belang van sociale inclusie centraal stelt. 2/24/2023 9:33 AM

20 is betrokken, toegankelijk en heeft een toekomst visie over een financieel gezonde organisatie. 2/24/2023 9:09 AM

21 Moet een leider zijn voor de gemeente medemblik 2/24/2023 9:00 AM

22 Is onze burgemeester. 2/24/2023 8:28 AM

23 heeft lef 2/23/2023 10:49 PM

24 Is een burgervader en voelt ook als een burgervader 2/23/2023 10:29 PM

25 Is echt!! 2/23/2023 8:40 PM

26 Strijd voor een sterke gemeente waar iedereen kan leven en ondernemen zonder zich zorgen
te hoeven maken over veiligheid, milieu, werk of huisvesting

2/23/2023 6:14 PM

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Mijn burgemeester van Medemblik
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27 komt uit deze regio en heeft de Westfriese manier van aanpakken 2/23/2023 5:39 PM

28 Zet zich zichtbaar in voor alle inwoners van de gemeente. 2/23/2023 4:33 PM

29 Doet wat hij/zij moet doen. 2/23/2023 3:16 PM

30 Is een luisterend oor 2/23/2023 3:12 PM

31 is iemand met bestuurlijke vaardigheden die luistert naar de inwoners. 2/23/2023 12:31 PM

32 Moet veel oog hebben voor de kleinere gemeentes om daar de leefbaarheid te verbeteren.
Meer bouwen in de kleine kernen waardoor er meer mensen in de dorpen komen wonen en de
jeugd die graag in hun gemeente wil blijven te behouden. Het sociale leven en evt. winkels
krijgen daardoor meer levensvatbaarheid. nsvatbaarheider weer meer winkels

2/22/2023 9:42 PM

33 moet gewoon een goede zijn 2/22/2023 2:44 PM

34 is degene die het best hiervoor gekwalificeerd is. Dus geen voorkeursbehandeling voor een
geslacht of afkomst!

2/21/2023 3:14 PM

35 ziet iedereen 2/20/2023 9:20 AM

36 Menselijk, betrokken en heeft een duidelijke visie 2/19/2023 11:01 PM

37 is zich bewust van de verschillende kernen en de verschillende problematieken in de kernen. 2/19/2023 10:08 PM

38 Is een benaderbaar, boegbeeld en besluitbaar persoon voor de inwoners. 2/19/2023 8:54 PM

39 Is er trots op de aanvoerder van deze mooie gemeente te zijn. 2/18/2023 8:15 PM

40 is doelgericht met oog voor iedere gemeenschap 2/17/2023 9:42 PM

41 luistert naar "zijn" burgers en heeft hart voor de kleine kernen 2/17/2023 3:32 PM

42 inspireert naar een duurzame, natuurvriendelijke toekomst waarin inwoners een beroep kunnen
doen op elkaar. En spreekt inwoners aan op het verminderen van het alcoholmisbruik.

2/17/2023 2:14 PM

43 is er, zichtbaar, voor iedereen. 2/17/2023 11:02 AM

44 Kent de stad, geeft om de stad en diens inwoners. Geeft om natuur en heeft hier aandacht
voor.

2/17/2023 8:47 AM

45 Durft besluiten te nemen die zorgen voor een fijne, veilige en financieel gezonde gemeente 2/17/2023 8:21 AM

46 Luistert naar de inwoners en bewaakt de West _ Friese cultuur 2/16/2023 7:45 PM

47 Is een man die opkomt voor het platteland 2/16/2023 6:24 PM

48 moet er staan voor iedere bewoner van de gemeente 2/16/2023 8:01 AM

49 Vind alle 17 kernen even belangrijk, houd financieel overzicht en geeft leiding aan een nu
sukkelende organisatie.

2/15/2023 8:38 PM

50 Weet wat er speelt in ALLE kernen 2/15/2023 4:53 PM

51 Moet er zijn voor de bewoners van de gemeente en voldoende besluitvorming zijn. 2/14/2023 6:01 PM

52 is er voor iedere inwoner 2/14/2023 2:26 PM

53 denkt ook aan de jongeren 2/14/2023 11:41 AM

54 Moet goed kunnen omgaan met de diversiteit in zijn gemeente en besluiten durven nemen 2/13/2023 2:48 PM

55 brengt samenhorigheid en laat iedereen meedoen. 2/13/2023 2:03 PM

56 is de burgervader/moeder van Medemblik, communicatief sterk, heeft goede bestuurlijke
kwaliteiten en staat als een huis voor zijn medewerkers en inwoners.

2/13/2023 8:07 AM

57 Is wakker en is er voor de bewoners. Laat de Medemblikker vrij 2/12/2023 6:06 PM

58 Is daadkrachtig en besluitvaardig, staat voor veiligheid en een leefbare gemeente, is zichtbaar
en mensgericht

2/12/2023 3:31 PM

59 zet zich voor alle 17 kernen van de gemeente in 2/12/2023 9:05 AM
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60 denkt aan het klimaat en loopt niet achter boeren aan 2/12/2023 8:55 AM

61 Snapt dat Medemblik meer is dan alleen de stad! 2/11/2023 5:31 PM

62 Is eerlijk 2/11/2023 2:00 PM

63 Zorgt er voor dat iedere burger betrokken is en rechtvaardig behandeld wordt in de gemeente. 2/11/2023 11:58 AM

64 laat zich niet leiden door achterban of waan van de dag. 2/11/2023 12:53 AM

65 Laat zien dat hij daadwerkelijk geinteresseerd is in alle bewoners, ondernemers en
verenigingen binnen de gemeente Medemblik en zet zich in voor de leefbaarheid op lange
termijn in alle kernen van de gemeente Medemblik.

2/10/2023 5:26 PM

66 Is er voor de bedrijven en inwoners. Is niet bezig met politiek maar met de gemeenschap. De
Burgemeester is tegen fusie op welke manier dan ook.

2/10/2023 4:48 PM

67 Weet wat er leeft in de gemeenschap en wat de burger EN medewerkers nodig hebben 2/10/2023 12:30 PM

68 Heeft oog voor het individu en menselijke maat 2/10/2023 11:28 AM

69 staat voor de hele bevolking 2/10/2023 10:09 AM

70 de westfriese mentaliteit begrijpen 2/10/2023 9:47 AM

71 Maakt zich hard voor de cultuur en gaat daar ook eindelijk de financiële middelen voor
reserveren

2/10/2023 9:44 AM

72 Is een graag geziene persoon (m/v) die stevig in de schoenen staat. Niet omkoopbaar,
democratisch bestuurlijk. Uiteindelijk in alle redelijkheid doorslaggevend.

2/10/2023 9:37 AM

73 Ik vind het belangrijk dat je een paar dingen goed doet en niet 10 dingen half. Hierin laten jullie
ons participeren, laat ons ook als inwoners meebeslissen in waar je voor gaat knokken. Wat
vinden wij het meest belangrijk? En neem ons mee in de weg die je bewandeld en licht toe
waarom je keuzes maakt.

2/10/2023 12:07 AM

74 moet er echt voor de mensen zijn (niet alleen voor bedrijven) 2/9/2023 11:52 PM

75 Is een daadkrachtige verbinder 2/9/2023 9:42 PM

76 is daadkrachtig en benaderbaar, staat voor zijn of haar gemeente en kijkt verder dan de
gemeentegrenzen.

2/9/2023 8:50 PM

77 Geeft een duurzame toekomst 2/9/2023 8:41 PM

78 realiseert zich dat de overheid in dienst is en aangesteld is door de burger 2/9/2023 7:33 PM

79 moet betrokken zijn en bestuurlijk goed onderlegd. 2/9/2023 5:07 PM

80 is duidelijk in zijn besluiten en neemt daarvoor goede nota van meningen in de gemeenteraad. 2/9/2023 5:02 PM

81 Geeft mij/ons vertrouwen voor de toekomst van Medemblik 2/9/2023 4:51 PM

82 ? 2/9/2023 3:42 PM

83 is transparant en betrokken. 2/9/2023 1:47 PM

84 is iemand die inspireert, zich écht verdiept in wat er leeft en emphatisch is. 2/9/2023 1:30 PM

85 is burgervader/-moeder van ons allemaal 2/9/2023 12:04 PM

86 zorgt ervoor dat Medemblik de toekomst aankan zonder de menselijke maat uit het oog te
verliezen

2/9/2023 10:42 AM

87 is misschien wel een vrouw? 2/9/2023 10:36 AM

88 Staat voor zijn inwoners en medewerkers 2/9/2023 6:20 AM

89 benaderd iedereen in eigen inclusiviteit. Iedereen hoort erbij! 2/8/2023 11:01 PM

90 Moet zich bewust zijn wat er speelt in de kleinere kernen. 2/8/2023 10:15 PM

91 Moet zich kunnen verplaatsen in het gevoel van anderen. 2/8/2023 9:25 PM
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92 moet oprecht en geïnteresseerd een toespraak kunnen houden 2/8/2023 9:23 PM

93 Is Tom Beuker 2/8/2023 8:13 PM

94 Die alles in goede banen kan brengen. Volks man die je in de stad tegen komt bij evenementen
ook in de stad zelf. Betrokken in alle kernen en zorgen dat er meer woningen komen.

2/8/2023 7:35 PM

95 Overziet het geheel. 2/8/2023 7:16 PM

96 Rekent af met de vriendjespolitiek 2/8/2023 5:40 PM

97 Is Tom Beuker 2/8/2023 5:24 PM

98 Is elk jaar een dag in één van de 17 kernen van Medemblik geweest en heeft daar inwoners
gesproken.

2/8/2023 5:23 PM

99 is een betrokken man met een duidelijke visie, een man die gezag uitstraalt en Medemblik een
heel warm hart toedraagt.

2/8/2023 4:57 PM

100 Is jong en betrokken bij alle kernen 2/8/2023 4:55 PM

101 Helpt de kleine kernen leefbaar te blijven. 2/8/2023 4:55 PM

102 heeft oog voor de inwoners van de toekomst. 2/8/2023 4:28 PM

103 Moet staan voor zijn inwoners en niet alleen de belangen van de ondernemers behartigen! 2/8/2023 3:32 PM

104 handelt vanuit christelijke normen en waarden 2/8/2023 2:38 PM

105 Heeft oog voor de leefbaarheid van de kleine kernen en kan de financiële uitdagingen
ombuigen in leiderschap. Brengt initiatieven bij elkaar en weet de kleine kernen ( zoals
Abbekerk) weer qua wonen en zicht op leefbaarheid te vergroten

2/8/2023 12:45 PM

106 is Dennis Straat, als hij zich kandidaat stelt 2/8/2023 11:48 AM

107 is besluitvaardig en daadkrachtig 2/8/2023 9:03 AM

108 houdt van zijn eigen mensen en beschermt ze tegen vreemde invloeden 2/7/2023 10:13 PM

109 Kent zijn/haar gemeente en is er voor ons 2/7/2023 8:59 PM

110 is betrokken, luistert en zichtbaar. 2/7/2023 8:47 PM

111 moet zeker ook eens oog hebben voor de kleinere dorpen en NIET alleen voor Wognum,
Medemblik, Wervershoof

2/7/2023 7:19 PM

112 Verduurzaamt en innoveert 2/7/2023 2:16 PM

113 is een vrouw 2/7/2023 1:37 PM

114 Ziet iedereen als gelijke 2/7/2023 1:08 PM

115 Moet er voor de ondernemers en bevolking zijn 2/7/2023 12:30 PM

116 heeft overzicht en natuurlijk gezag. 2/7/2023 11:58 AM

117 ..is iemand die zich kan inleven in een moderne plattelandsgemeente en zich daar ook mee
kan identificerem. Geen grotestadsfiguur.

2/7/2023 11:25 AM

118 heeft oog voor de gehele gemeente, vanuit de kern tot aan de gemeentegrenzen. 2/7/2023 9:16 AM

119 Is vernieuwend 2/7/2023 9:15 AM

120 Staat voor zijn/haar inwoners 2/7/2023 8:08 AM

121 is een burgemeester waar inwoners en medewerkers trots op zijn. 2/7/2023 7:49 AM

122 moet iemand zijn die met zijn vuist op tafel slaat en zegt waar het op staat. 2/7/2023 7:30 AM

123 Is voor alle mensen 2/7/2023 6:50 AM

124 Is een verbinder 2/7/2023 1:24 AM

125 Kan ook een vrouw zijn 2/6/2023 11:23 PM
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126 Geeft ook om de dorpskernen, niet enkel om Medemblik (stad) 2/6/2023 11:03 PM

127 moet een man zijn met uitstraling die hart heeft voor de gehele bevolking van de gemeente
Medemblik.

2/6/2023 11:02 PM

128 Is zichtbaar en betrokken 2/6/2023 10:10 PM

129 Logische visie voor behalen milieu doelstellingen en gezondheid van bewoners voorop. Dus
bijvoorbeeld niet woonwijken aanwijzen die van het gas af moeten en bijna ieder huis
houtkachels flink laten branden. Gevolg heel veel giftige fijnstof. Verbied houtkachels net als
gemeente Amsterdam durf te kiezen voor milieu en gezondheid. Bollenvelden mogen tegen
woonwijken liggen. Terwijl er is bewezen dat de mega veel gif die over het bollenveld wordt
gesproeid tot 300 meter wordt teruggevonden. Dus verbiedt bollenvelden in een straal van
300m van een woonwijk. Durf stappen te zetten voor milieu en gezondheid.

2/6/2023 9:54 PM

130 Een mens met menselijke eigenschappen en besluitvaardig 2/6/2023 9:07 PM

131 Heeft duurzaamheid hoog in het vaandel, ook in een beschermd dorpsgezicht 2/6/2023 8:59 PM

132 Voelt als burgervader maar is ook besluitvaardig en betrokken 2/6/2023 8:31 PM

133 is een vrouw 2/6/2023 8:19 PM

134 moet zorgen dat mensen met een pedo-cam die gericht staat op een speeltuin waar veel
kinderen spelen van alle leeftijden eens aangepakt worden. Aangezien niemand hier iets mee
te schaften heeft, en die gast maar vrijuit gaan en weet ik wat voor smeerlapperij uithaalt met
zijn beeldmateriaal. Maar ach, is niet de gemeente hun speeltuin, toch? Is toch niet jullie kind.
Doen jullie niets mee, stuur maar een mailtje naar Autoriteit Persoonsgegevens

2/6/2023 7:41 PM

135 Staat open voor alle inwoners van de gemeente 2/6/2023 7:38 PM

136 Snapt Opperdoeze tradities 2/6/2023 6:34 PM

137 Heeft een no nonsense mentaliteit en zegt waar het op staat 2/6/2023 6:32 PM

138 Is betrokken bij de kleine kernen van verschillende dorpen en behoud de mogelijkheden en
sociale activiteiten..

2/6/2023 6:12 PM

139 Heeft een inspirerende visie, maakt zich sterk voor jongeren en (jong) volwassenen (oa
(koop)woningen voor starters), biedt kansen voor dorpskernen en verenigingen en maakt de
gemeente financieel gezond.

2/6/2023 6:04 PM

140 Betrokken, stimulerend en inspirerend boegbeeld 2/6/2023 5:35 PM

141 Staat tussen de mensen 2/6/2023 4:08 PM

142 Zorgt voor een leefbaar platteland, waarin agrariërs kunnen blijven doorontwikkelen 2/6/2023 3:07 PM

143 Moet voor vernieuwing staan en goed letten op de begroting van de gemeente 2/6/2023 3:05 PM

144 Heeft een lange termijn visie en werkt samen met de politieke partijen 2/6/2023 3:04 PM

145 . 2/6/2023 2:48 PM

146 Moet zichtbaar zijn in alle kernen 2/6/2023 2:24 PM

147 geeft om jeugd en probeert jeugdproblematiek op te lossen (drugsgebruik, mentale
gezondheidsproblemen, polarisatie, etc)

2/6/2023 1:25 PM

148 zet Medemblik weer op de kaart als een bestuurskrachtige gemeente (zowel intern als extern),
is een verbinder tussen de diverse gremia en is er voor iedere Medemblikker.

2/6/2023 12:54 PM

149 Zorgt voor meer diversiteit en inclusiviteit zodat dit ook effect heeft op de raad/het college 2/6/2023 12:47 PM

150 is zichtbaar, heeft voel sprieten, heeft een luisterend oor, heeft een visie waar hij als het voor
de inwoners beter is kan schakelen

2/6/2023 12:32 PM

151 Moet rekening houden met woon gelegenheid voor de jongeren onder ons, wat dan ook
betaalbaar is!

2/6/2023 12:25 PM

152 mag best een beetje streng zijn 2/6/2023 12:16 PM

153 Is een nuchtere normale persoon 2/6/2023 12:12 PM



De beste burgemeester voor Medemblik is...

11 / 18

154 heeft oog voor de belangen en wensen van alle 17 kernen 2/6/2023 12:06 PM

155 is iemand waarop we trots kunnen zijn en er is voor de ondernemers EN inwoners. 2/6/2023 12:00 PM

156 Moet betrokken, betrouwbaar en dichtbij zijn. 2/6/2023 12:00 PM

157 Heeft oog voor de belangen van diverse bewoners van Medemblik en zorgt voor de verbinding
binnen de gemeente als mede de omliggende regio.

2/6/2023 11:54 AM

158 Is er voor iedereen 2/6/2023 11:54 AM

159 Denkt mee met de inwoners 2/6/2023 11:51 AM

160 Is een persoon die midden in de samenleving staat en weet wat er speelt onder de inwoners
binnen de kaders van de gemeentegrens. Dit zodat hij/zij in het dagelijks bestuur richting kan
geven aan onderwerpen die passeren

2/6/2023 11:40 AM

161 is een warme, professionele en ervaren dame 2/6/2023 11:38 AM

162 Is een gewoon mens . Met beide benen op de grond. 2/6/2023 11:36 AM

163 Waarborgt identiteit van de 17 kernen 2/6/2023 11:22 AM

164 Heeft hart voor de inwoners en alle kernen, houdt rekening met het behouden en verbeteren
van leefbaarheid.

2/6/2023 11:09 AM

165 kiest voor de gezondheid van de burgers en durft de gemeenteraad aan te spreken op hun
verantwoordelijkheid en daagt uit.

2/6/2023 11:09 AM

166 moet zich meer inzetten voor huizenbouw in Wognum 2/6/2023 11:09 AM

167 Staat voor de gemeente Medemblik en zorgt ervoor dat we het samen doen. 2/6/2023 11:05 AM

168 heeft zicht op wat er speelt binnen de gemeente 2/6/2023 10:39 AM

169 Zorgt er voor dat ambtenaren geen geld over de balk gooien. 2/6/2023 10:06 AM

170 is allesbehalve een regenteske personage. Hij moet meer gericht zijn op de gewone burger in
plaats van bedrijven zoals het huidige en voorgaande college altijd doet en deed!

2/6/2023 9:59 AM

171 is betrokken bij inwoners, medewerkers 2/6/2023 9:57 AM

172 moet een moderne visie bezitten en zijn politieke voorkeur niet etaleren 2/6/2023 9:54 AM

173 moet niet lijken op burgemeester streng, zelden zo een onzichtbaar en kansloos non
communicatief persoon meegemaakt. Het is nu tijd voor een leider met visie die onze
gemeente naar een hoger niveau brengt.

2/6/2023 9:50 AM

174 iemand die de grote bestuurlijke lijnen doorziet en niet meegaat in de waan van de dag 2/6/2023 9:41 AM

175 weet wat er leeft in zijn gemeente en handelt daarnaar. 2/6/2023 9:20 AM

176 is een vrouw 2/6/2023 8:52 AM

177 ? 2/6/2023 8:52 AM

178 ben ik trots op 2/6/2023 8:50 AM

179 moet benaderbaar zijn. 2/6/2023 8:50 AM

180 inspireert. 2/6/2023 8:37 AM

181 is politiek neutraal en komt uit het veiligheidswerkveld (veiligheidsregio, politie, brandweer,
etc.)

2/6/2023 8:24 AM

182 zorgt ervoor dat de diverse politieke partijen met elkaar door 1 deur kunnen want de inwoners
zijn dat geruzie en met modder gooien wel eens zat. Het zou mooi zijn als de nieuwe burrie
oog heeft voor alle kernen van Medemblik, dus ook de kleine.

2/6/2023 8:07 AM

183 geeft zijn medewerkers positie, vertrouwen en luistert goed. 2/6/2023 7:43 AM

184 is een vrouw 2/6/2023 7:34 AM

185 heeft oog voor burgers en ziet ook de noden voor jongeren en stimuleert naast sport ook 2/6/2023 3:51 AM
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cultuur; daar is echt te weinig van. Verder heeft hij oog voor reinheid en natuur. En....ik hoop
dat hij gebruik van pesticiden volledig verbiedt, zowel in particuliere tuinen als bij bollenboeren!

186 Is aanwezig en zet zich in voor de inwoners 2/6/2023 3:22 AM

187 Laat zich zelf zien waar hij voor gaat en staat. 2/6/2023 12:21 AM

188 Is in staat de diverse belangen te behartigen en verbindend te zijn tussen de verschillende
dorpskernen

2/5/2023 11:57 PM

189 Is een verbindend iemand. 2/5/2023 10:00 PM

190 . 2/5/2023 9:49 PM

191 Is betrokken, zichtbaar en er voor iedereen 2/5/2023 8:12 PM

192 Vind het niet erg om een bakkie te komen doen bij elke laag van de bevolking, zorgt ervoor dat
die overal aan kunnen mee doen en ook zorgd dat mensen met wat meer geld meer betalen

2/5/2023 6:15 PM

193 durft duidelijk stelling te nemen tegen populisme en uitsluiting. 2/5/2023 6:00 PM

194 geeft om de gemeente en let op de kosten. 2/5/2023 5:43 PM

195 Draagt zorg voor jong en oud, in een open transparante gemeente waarbij de financiën oporde
zijn en de toekomst visie sterk en haalbaar zijn!

2/5/2023 3:55 PM

196 Weet wat er speelt bij verenigingen en behoud de cultuur 2/5/2023 3:35 PM

197 Op komen voor de Nederlandse burger 2/5/2023 2:46 PM

198 Is zichtbaar en betrokken voor alle kernen. 2/5/2023 1:49 PM

199 Is rechtvaardig 2/5/2023 1:17 PM

200 Denkt mee met de inwoners 2/5/2023 12:28 PM

201 Lijkt op Frank streng 2/5/2023 12:27 PM

202 Is zichtbaar, benaderbaar en heeft een warm hart voor het Westfriese landschap en
dorpsgezicht

2/5/2023 11:24 AM

203 Heeft humor en is zeer actief 2/5/2023 11:24 AM

204 Moet er zijn voor alle inwoners van medemblik 2/5/2023 10:55 AM

205 Sociale communicatieve besluitvaardig persoon 2/5/2023 10:48 AM

206 Een burgermeester die naar de toekomst kijkt 2/5/2023 10:17 AM

207 Is betrokken en luistert naar de inwoners 2/5/2023 10:16 AM

208 is een mensen-mens die zich inzet voor de belangen van de inwoners en die op pad gaat om
te zien wat er speelt in de gemeente. Verder moet hij knopen kunnen doorhakken. En zorgen
dat de gemeente één wordt in plaats van versnippering van zeventien kernen. Niet elke kern
hoeft een cultureel centrum of zwembad, dat kan ook gebouwd worden op een grens van twee
of drie kernen. Scholen samenvoegen voor het Nederlands onderwijs, in plaats van een school
per religie. Versnippering is waar een maatschappij aan ten onder gaat.

2/5/2023 10:05 AM

209 Heeft een vlotte en open persoonlijkheid. 2/5/2023 8:11 AM

210 staat midden in de gemeenschap 2/5/2023 7:29 AM

211 Moet het beste voor de inwoners voor hebben 2/5/2023 7:09 AM

212 Is een vrouw 2/5/2023 3:30 AM

213 een echte Westfries 2/4/2023 11:29 PM

214 Moet handhaven, en luisteren wat er speelt in de gemeente. 2/4/2023 10:03 PM

215 Is iemand met daadkracht en zorgt dat de gemeente weer een gemeente is waar je trots op
kan zijn ipv van het pispaaltje van de Westfriese gemeenten

2/4/2023 9:48 PM

216 gaat beter zorgen voor álle dorpskernen, en niet alleen voor de plaats Medemblik. 2/4/2023 8:53 PM
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217 Is een man van het volk, kijk naar Van der Laan in Amsterdam toen hij er zat 2/4/2023 7:46 PM

218 zal zich breed inzetten voor alle kerndorpen. Alle kerndorpen zijn belangrijk. Rekening houden
met de cultuur en wat de inwoners van de kernen graag wensen/willen in hun dorp (zie
kernvisie). Juist die inwoners kunnen heel goed uitleggen hoe bepaalde situaties zijn. De
dorpsraden spelen hier een cruciale rol in: een soort van tussenpersoon. Het is jammer dat het
gemeentehuis in Wognum staat. Even naar het gemeentehuis is verdwenen. Natuurlijk kan
alles digitaal, maar met elkaar in gesprek, de situatie bekijken werkt beter. Ik merk dat de
vergadering veel uitlopen en punten doorgeschoven worden. Dit duurt alleen maar langer .

2/4/2023 7:13 PM

219 Moet zich niet laten leiden door de huidige “woke cultuur” 2/4/2023 7:02 PM

220 weet wat er speelt en handelt met het oog op de toekomst. 2/4/2023 6:45 PM

221 Sluit nergens zijn / haar ogen voor 2/4/2023 5:48 PM

222 Een betrokken en inspirerend persoon 2/4/2023 5:37 PM

223 weet wat er speelt in de gemeente, heeft niet alleen een visie maar zorgt ook dat er
daadwerkelijk dingen gedaan worden en is betrokken bij de burgers.

2/4/2023 3:43 PM

224 GEEN IDEE 2/4/2023 2:45 PM

225 Durft te ondernemen 2/4/2023 1:20 PM

226 kundig en luisterend en betrokken 2/4/2023 12:52 PM

227 Heeft oog voor en handelt naar de behoeften van iedere burger, bedrijf en situatie 2/4/2023 12:42 PM

228 Luistert en werkt samen met de ondernemers 2/4/2023 12:34 PM

229 moet zorgen dat er sneller gebouwd mag worden en beslissingen sneller nemen ipv 6 tot 20x
vergaderen.

2/4/2023 12:08 PM

230 Gaat voor een leefbare samenleving voor en met iedereen 2/4/2023 12:04 PM

231 Ja 2/4/2023 8:38 AM

232 ziet wat er nu in de gemeente gebeurd en doet er wat aan om dat te verbeteren 2/3/2023 10:45 PM

233 zal het vertrouwen in de politiek en de bestuurlijke daadkracht moeten zien te herstellen. 2/3/2023 10:34 PM

234 Denkt als een ondernemer en heeft een visie 2/3/2023 9:13 PM

235 heeft hart voor alle kernen op zich en streeft de leefbaarheid hierin na, door voorzieningen te
behouden en binding te stimuleren. Bezuinigen op de kernen en één grote gemeente nastreven
komt de sociale binding en leefbaarheid in de dorpen niet ten goede.

2/3/2023 8:04 PM

236 is iemand die rust en rechtvaardigheid brengt binnen de gemeente 2/3/2023 7:16 PM

237 heeft oog voor initiatieven die Medemblik op de kaart zetten (naar buiten) en inspireren (naar
binnen)

2/3/2023 5:57 PM

238 I 2/3/2023 5:11 PM

239 Heeft zich verdiept in het tot stand komen van de gemeente Medemblik. De burgemeester richt
de pijlen of de kleinere gemeenschappen, zorgt dat de financiën op orde komen en dat er wordt
gedaan wat is beloofd. Mijn burgemeester zorgt ervoor dat we vertrouwen krijgen in de
gemeente Medemblik ( dat is er tot nu toe niet geweest)

2/3/2023 5:10 PM

240 dient het goede werk van Frank Streng voort te kunnen zetten 2/3/2023 5:06 PM

241 is representatief, communicatief sterk, straalt vertrouwen uit en verbindt. 2/3/2023 5:05 PM

242 Is betrokken 2/3/2023 4:54 PM

243 zoekt naar een goede balans tussen ondernemers en inwoners, milieu en bedrijfsleven,
huizenbouw en natuur

2/3/2023 4:40 PM

244 Is iemand uit de regio, die leefbaarheid van de kernen hoog in het vaandel heeft 2/3/2023 4:24 PM

245 is betrokken en staat open voor advies en verdiept zich in de samenleving. 2/3/2023 3:54 PM
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246 Onafhankelijke zijn. 2/3/2023 3:37 PM

247 Moet een man zijn die naast de inwoners staat en er voor de leefbaarheid in de dorpen is. 2/3/2023 3:05 PM

248 Aardig, symphatiek, echte West-Fries 2/3/2023 2:55 PM

249 Moet sociaal, rechtvaardig, eerlijk en heel goed met mensen kunnen omgaan in respect met
elkaar.

2/3/2023 2:54 PM

250 Moet iemand zijn waar ik in menselijk en financieel opzicht van kan zeggen: hij/zij is MIJN
burgervader/moeder

2/3/2023 2:50 PM

251 Is zich ervan bewust dat alle kernen even belangrijk zijn. 2/3/2023 2:47 PM

252 is er voor iedereen. 2/3/2023 2:41 PM

253 geeft alle kernen gelijke rechten, voorzieningen en kansen 2/3/2023 2:29 PM

254 Is een leider, die zich laat zien tussen de bevolking van Medemblik 2/3/2023 2:27 PM

255 is naar buiten een boegbeeld voor de gemeente, en zorgt intern dat de organisatie op orde is
en voor een goede samenwerking tussen ambtenaren, wethouders en de raad.

2/3/2023 2:17 PM

256 Is niet verbonden aan een politieke partij. 2/3/2023 2:16 PM

257 is iemand waar ik van op aan kan 2/3/2023 2:00 PM

258 daar kan je van op aan! 2/3/2023 1:59 PM

259 Gaat voor realiseerbaar gestelde doelen samen met de gevestigde ondernemingen zodat ook
de sport en cultuursector hier garen mee spint

2/3/2023 1:54 PM

260 Zorgt voor een schone en veilige omgeving voor de inwoners asociaal gedrag wordt niet
getolereerd.

2/3/2023 1:47 PM

261 Is actief betrokken en op de hoogte van alles wat gaande is. Niet alleen in de stad, maar ook
in de buitenkernen. Hij komt op voor alle burgers en zorgt voor goede veiligheid en handhaaft
regels. Hij zorgt voor een goed en actief ondernemersklimaat

2/3/2023 1:18 PM

262 Vindt duurzaam en milieu erg belangrijk 2/3/2023 1:13 PM

263 Voelt zich verbonden met bewoners en de nog schaars aanwezige natuur 2/3/2023 1:04 PM

264 Is bij ieder bekend 2/3/2023 1:01 PM

265 Inspireert, heeft oog voor de mens, is niet bang om besluiten te nemen ook als er tegenstand
is en heeft het belang van Medemblik als gemeenschap van mensen in het vizier.

2/3/2023 12:53 PM

266 is er een die de bevolking kent en toegankelijk is. 2/3/2023 12:49 PM

267 Is een vooruitstrevende en enthousiasmerende vrouw, die goed luistert naar de wensen van de
inwoners

2/3/2023 12:37 PM

268 zorgt dat alles organisatorisch weer op de rit komt en toont daadkracht op actuele vlakken
zoals bijv. woningbouw

2/3/2023 12:15 PM

269 . 2/3/2023 12:09 PM

270 is benaderbaar en jong van persoon 2/3/2023 12:05 PM

271 Is geen politicus 2/3/2023 12:00 PM

272 heeft hart voor de culturele sector! 2/3/2023 11:33 AM

273 is een echte leider 2/3/2023 11:18 AM

274 is belangstellend en betrokken bij alle kernen. 2/3/2023 11:14 AM

275 staat voor vernieuwing en kijkt over grenzen heen. 2/3/2023 11:13 AM

276 is zichtbaar voor zijn/haar burgers en medewerkers. 2/3/2023 11:09 AM

277 is sociaal maatschappelijk betrokken, weet wat er leeft binnen de regio en waar behoefte aan
is (bedrijven, organisaties, inwoners), is een daadkrachtige leider met een duidelijke visie. Mijn

2/3/2023 11:02 AM
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burgemeester zou bij voorkeur zelf succesvol ondernemer moeten zijn of zijn geweest.

278 is bij voorkeur een vrouw 2/3/2023 10:58 AM

279 is een West Fries 2/3/2023 10:57 AM

280 Is er met en voor de inwoners en bezoekers van de gemeente 2/3/2023 10:53 AM

281 Is duidelijk betrokken bij de dorpsraden van de gemeente. 2/3/2023 10:52 AM

282 heeft hart voor de stad en het water. Laat de inwoners zorgeloos genieten van het geen
Medemblik te bieden heeft.

2/3/2023 10:51 AM

283 is een energiek persoon die bureaucratie tegengaat 2/3/2023 10:48 AM

284 heeft het beste voor met de toekomst van Medemblik als gemeente en als werkgever. 2/3/2023 10:41 AM

285 is een betrokken persoonlijkheid 2/3/2023 10:34 AM

286 mag ook een vrouw zijn 2/3/2023 10:24 AM

287 Is ook burgemeester van de andere kernen 2/3/2023 10:21 AM

288 Caroline v d plas 2/3/2023 10:20 AM

289 is een vrouw 2/3/2023 10:03 AM

290 blijft vasthouden aan de gestelde normen & waarden. 2/3/2023 10:03 AM

291 Is kritisch op zijn ambtenaren en houdt reorganisatie 2/3/2023 9:51 AM

292 voelt zich thuis in onze gemeente en voelt de behoefte van inwoners en medewerkers goed
aan.

2/3/2023 9:51 AM

293 Zorgt voor bouw betaalbare woningen, ook in de kleine kernen 2/3/2023 9:47 AM

294 Moet één zijn met de Westfriesen. 2/3/2023 9:37 AM

295 Luisterd, analyseert en weet toekomst plannen te maken die breed worden gedragen.
Bovendien is hij/zij geen vvd'er

2/3/2023 9:28 AM

296 test 2/3/2023 9:22 AM

297 is er voor ons allemaal 2/3/2023 9:22 AM

298 Geeft Medemblik terug aan de Medemblikkers 2/3/2023 9:19 AM

299 Is betrokken bij de gemeente en zijn ambtenaren 2/3/2023 9:06 AM

300 Moet iemand zijn die structuur aanbrengt, zowel binnen het gemeentelijke bolwerk als voor zijn
inwoners (klanten)

2/3/2023 9:04 AM

301 weet wat er in zijn gemeente speelt en iedereen kan bij hem aankloppen 2/3/2023 8:52 AM

302 Is een toegankelijke, open persoonlijkheid met visie en leiderschap 2/3/2023 8:35 AM

303 heeft oog voor eenieder, zeker ook voor de bewoners van de kleine dorpskernen 2/3/2023 8:29 AM

304 staat voor de organisatie en zorgt voor een politiek klimaat met rolzuiverheid. 2/3/2023 8:25 AM

305 Is iemand waar we trots op kunnen zijn. 2/3/2023 8:08 AM

306 staat voor de samenleving van Medemblik 2/3/2023 7:52 AM

307 moet zeer betrokken zijn bij de gemeente en aandacht hebben voor meningen en ideeen van
inwoners

2/3/2023 7:43 AM

308 Is niet van mij maar voor ons allen. 2/3/2023 7:37 AM

309 Is meedenkend en solidair 2/3/2023 7:18 AM

310 Gewoon n mens 2/3/2023 5:36 AM

311 veel met de inwoners bezich zijn 2/3/2023 4:08 AM
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312 heeft oog voor de andere kernen in plaats van alleen maar de stad Medemblik! 2/3/2023 4:02 AM

313 moet een vrouw zijn met hart voor de inwoners! 2/3/2023 3:59 AM

314 moet geen VVDer zijn want die Ton Beerenpoot hebben we al een stoorzender 2/3/2023 3:56 AM

315 Is Tjeu Berlijn 2/3/2023 12:07 AM

316 is makkelijk te benaderen en staat open voor een gesprek, desnoods aan huis. Hij is iemand
zonder kapsones, voelt zich niet verheven maar is gelijk aan de burgers (maar met de
belangrijkste functie), iemand die niet alleen met ondernemers een borrel drinkt, maar ook
luister de gewone burger, ja, met mensen die aan de zelfkant van de maatschappij staan. Die
in alles de mens centraal staat en niet de regeltjes en star beleid voorop stelt. Die een
periodiek een praatje maakt met de voorzitter van een kernraad. Kortom, een man of vrouw die
tussen de mensen staat! (Lang zin, maar dat moet kunnen!)

2/2/2023 11:48 PM

317 Geeft om de mensen en de regio 2/2/2023 11:43 PM

318 heet René Coevert. 2/2/2023 11:01 PM

319 Is betrokken, heeft kennis van zaken en kijkt naar wat de bevolking nodig heeft. 2/2/2023 10:28 PM

320 Iemand uit de gemeenteraad, die al weet wat er speelt 2/2/2023 10:17 PM

321 Is een mensen mens 2/2/2023 9:52 PM

322 Tjeu Berlijn 2/2/2023 9:45 PM

323 Is eerlijk, houdt zich aan zijn woord, is bekend met alle kernen. 2/2/2023 9:37 PM

324 heeft een frisse blik op besturen, is daadkrachtig in zijn handelen en is er op elk gebied voor
zijn inwoners.

2/2/2023 9:27 PM

325 Heeft oog voor het verenigingsleven en dan vooral kleinere clubs. 2/2/2023 9:20 PM

326 Is geen blanke hetero man van middelbare leeftijd 2/2/2023 9:09 PM

327 is een toegankelijke leider voor iedere Medemblikker 2/2/2023 9:07 PM

328 Is een vrouw 2/2/2023 9:05 PM

329 Is Tjeu Berlijn 2/2/2023 8:49 PM

330 is Tjeu Berlijn 2/2/2023 8:45 PM

331 is besluitvaardig en heeft de belangen van de inwoners op 1 staan. 2/2/2023 8:43 PM

332 Weet wat er in de gemeente leeft 2/2/2023 8:41 PM

333 Ziet de belangen van de diverse kernen om de dorpen leefbaar te houden 2/2/2023 8:16 PM

334 Een volksman net zo als ze in Opmeer wederom hebben 2/2/2023 8:15 PM

335 Zorgt dat Wervershoof een zwembad houdt 2/2/2023 7:59 PM

336 Is empathisch, betrokken en benaderbaar en richt zich vooral op de leefbaarheid 2/2/2023 7:57 PM

337 Is zichtbaar en betrokken zéker ook in de kleine kernen 2/2/2023 7:56 PM

338 Is direct, krachtig, actief, niet meelopen kortom bel mij 2/2/2023 7:52 PM

339 is een gezaghebbende en besluitvaardige bestuurder 2/2/2023 7:48 PM

340 . 2/2/2023 7:37 PM

341 is daadwerkelijk geïnteresseerd in mensen. 2/2/2023 7:25 PM

342 heeft hart voor het platteland en de boeren 2/2/2023 7:25 PM

343 is echt een burger Vader 2/2/2023 7:20 PM

344 Is iemand die luistert naar de inwoners en er iets mee kan doen 2/2/2023 7:20 PM

345 Is geen afstandelijke burgemeester, maar schuwt contact met de ‘gewone’ inwoner niet. Heeft
een luisterend oor en weet waar vooral de juiste en eerlijke prioriteiten liggen. Oog voor wat er

2/2/2023 7:08 PM
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wérkelijk toe doet, en zijn/haar ogen niet sluit voor langlopende zaken die maar niet worden
opgepakt. Betrokken en sociaal.

346 snapt wat er speelt in ALLE kernen van deze fusiegemeente en zet zich daar ten volle voor in. 2/2/2023 7:07 PM

347 Maakt de gemeente mooier om in te wonen 2/2/2023 7:04 PM

348 Luistert naar de inwoners. 2/2/2023 6:59 PM

349 Is niet van plan overal woningen te bouwen 2/2/2023 6:46 PM

350 Is géén VVD’er! 2/2/2023 6:38 PM

351 Is jong, ruimdenkend, empathisch en slagvaardig 2/2/2023 6:32 PM

352 Volgt niet braaf de landelijke overheid maar komt op voor de eigen gemeente. 2/2/2023 6:17 PM

353 . 2/2/2023 6:09 PM

354 Moet alle kernen even belangrijk vinden 2/2/2023 6:02 PM

355 Begrijpt wat belangrijk is en hoort alle partijen. 2/2/2023 6:01 PM

356 staat midden in de huidige maatschappij en laat zich met name niet afleiden door onderling
gekrakeel van fracties

2/2/2023 6:00 PM

357 Is betrokken en daadkrachtig 2/2/2023 5:53 PM

358 Is een vrouw 2/2/2023 5:51 PM

359 Staat voor zijn organisatie én inwoners 2/2/2023 5:50 PM

360 Helpt Medemblik er weer bovenop 2/2/2023 5:46 PM

361 Voelt mee met de bewoners 2/2/2023 5:41 PM

362 - 2/2/2023 5:41 PM

363 inspireert raadsleden het gemeenschappelijk belang boven partijbelang te stellen 2/2/2023 5:37 PM

364 Moet zorgen voor een nieuw dorpshuis in Abbekerk 2/2/2023 5:31 PM

365 is een vrouw! 2/2/2023 5:29 PM

366 verbindt de bewoners 2/2/2023 5:29 PM

367 is oprecht, betrokken, niet vooringenomen, een goed bestuurder en energiek. 2/2/2023 5:24 PM

368 Heeft hart voor de kleine kernen 2/2/2023 5:20 PM

369 Is er voor alle inwoners van Medemblik 2/2/2023 5:18 PM

370 pakt zaken op en is een ambassadeur 2/2/2023 5:17 PM

371 Heeft oog voor alle kernen en maakt beloftes/toezeggingen waar (zoals aan Abbekerk is
gedaan)

2/2/2023 5:16 PM

372 is empathisch en betrokken bij de belangrijkste vraagstukken van Medemblik 2/2/2023 5:14 PM

373 Waar de burgers en bewoners OOK weer trots op kunnen/mogen zijn!! 2/2/2023 5:10 PM

374 Moet de mogelijkheden van onze gemeente herkennen. Watersport(stad Medemblik en
vooroever) Toerisme vergroten door ondersteuning ondernemers, zwembaden en Horeca
mogelijkheden.

2/2/2023 5:07 PM

375 is iemand uit de regio 2/2/2023 5:05 PM

376 Overziet en verbindt alle onderdelen van de gemeente, inwoners, ambtenaren, raad,
wethouders, organisaties en bedrijven

2/2/2023 4:59 PM

377 Is er voor iedereen. 2/2/2023 4:58 PM

378 is aimabel, met oog voor de lokale belangen van de verschillende dorpskernen en iemand die
weet te verbinden

2/2/2023 4:56 PM
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379 is een integer persoon met bestuurlijkdaad kracht. 2/2/2023 4:56 PM

380 is herkenbaar, benaderbaar en heeft overzicht. 2/2/2023 4:55 PM

381 Is een verbindende, benaderbare, empathisch mens, die met besluitvaardig beleid onze
gemeente weer op de rails krijgt voor wat betreft bestuurskracht, financiën en vooral de
leefbaarheid in onze kernen.

2/2/2023 4:53 PM

382 Laat zich regelmatig/veel in de openbaarheid zien 2/2/2023 4:50 PM

383 moet een persoonlijkheid zijn 2/2/2023 4:46 PM

384 Mooi als een vrouw de functie gaat vervullen 2/2/2023 4:44 PM

385 is trots op de saamhorigheid in onze landelijke veelzijdige gemeente 2/2/2023 4:44 PM

386 Moet ook mijn burgemeester worden 2/2/2023 4:38 PM

387 Is een burgemeester voor iedereen 2/2/2023 4:11 PM

388 Staat voor de gemeente en bewoners 2/2/2023 4:10 PM

389 Is bij voorkeur een VVD-er 2/2/2023 4:03 PM

390 is een betrouwbare, betrokken en vernieuwende bestuurder 2/2/2023 12:55 PM

391 is mijn steun en toeverlaat. 2/2/2023 12:01 PM


