
 

Verkiezingen voor de leden  
van de gemeenteraad
Wanneer kan ik stemmen? 

GroenLinks - Bart Huisman

Ik ben Bart Huisman, lijsttrekker 
GroenLinks Medemblik (34, Wognum). 
Ik ben de afgelopen 5 jaar commissielid 
geweest. 
Op www.groenlinksmedemblik.nl/
programma vind u ons hele programma 
waarmee we groen en links verbinden. 

We staan namelijk 
voor grote uitdagin-
gen, maar die moeten we wel op 
zo’n manier aanpakken dat íedereen 
kan meedoen. 
GroenLinks werkt daarom hard aan:
•    Een betaalbare woning voor  

iedereen. Wonen is een grondrecht.
•    Een eerlijke aanpak van de klimaat-

crisis. Woningen verduurzamen doen 
we eerlijk, iedereen kan meedoen, 
met grote én kleine portemonnee.

•    Een fijne en groene leefomgeving. 
We planten 1000 bomen.

•    Een betaalbare gemeente.  
Verenigingen, zwembaden en  
dorpshuizen mogen de landelijke 
bezuinigingen niet opvangen.

E: bart.huisman@raadmedemblik.nl

Politieke partijen,  
kandidaten en het stemmen
Op deze pagina’s laten wij u kennismaken met de 
lijsttrekkers van de 8 politieke partijen die aan de 
verkiezingen in Medemblik deelnemen. Zij vertellen 
wat hun speerpunten zijn in de komende periode.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan 
in de gemeente. De leden van de gemeenteraad 
(raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de 
gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over onder-
wijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen. 
Iedere stemgerechtigde vanaf 18 jaar kan op  
14, 15 of 16 maart zijn stem uitbrengen.

Informatie over het stemmen; over de locaties van 
de stembureaus, hoe u uw stem uitbrengt en hoe  
u kunt stemmen voor een ander kunt u lezen op 
www.medemblik.nl/verkiezingen. Op de stempas 
die u heeft ontvangen, staat het stembureau dat 
het dichtstbij u in de buurt is. Maar u kunt kiezen 
uit alle stembureaus die op de kandidatenlijst 
worden vermeld.

U wilt weten wie de kandidaten zijn en waar hun 
partij voor staat? Ga voor de partijprogramma’s 
naar www.medemblik.nl/verkiezingen 

Woensdag 16 maart 2022 kiezen we een nieuwe gemeenteraad. 
Om drukte bij de stembureaus te voorkomen mag u ook op maandag 14 en dinsdag 15 maart 
stemmen. Op 14 en 15 maart zijn 5 stembureaus in de gemeente geopend. Op 16 maart kunt u  
op één van de 30 stembureaus uw stem uitbrengen. Stemmen kan tussen 07.30 en 21.00 uur.

GemeenteBelangen Medemblik - Luiten Plekker Morgen! - Tom Beuker

In het stemlokaal wordt niet 
gevraagd om de QR code en 
mondkapjes zijn niet verplicht. 
Anderhalve meter afstand 
houden is mogelijk. De locaties 
van de stembureaus vindt u op 
onze website. De locaties staan 
ook op de kandidatenlijst die  
u begin maart thuis ontvangt.

Mijn naam is Luiten Plekker en ik ben 
50 jaar. Samenwonend en we hebben 
drie kinderen. Naast lange tijd raads-
lid, ben ik strategisch adviseur bij een 
woningcorporatie en gastdocent. Ook 
heb ik bestuursfuncties vervuld bij 
o.a. FC Medemblik en Hauwert ’65.

“Het kan nog veel beter in deze 
gemeente. Iedereen moet fijn kunnen 
wonen, met voorzieningen in de nabij-
heid zoals sport, school en samenzijn. 
Ook een actief verenigingsleven hoort 
daar bij!”

Onze partij GemeenteBelangen is de 
eerste onafhankelijke lokale partij in 
Medemblik en we komen op voor alle 
kernen in de gemeente. Groot of klein, 
ze verdienen kansen en mogelijkheden. 
We werken gemeentebreed en verte-
genwoordigen álle inwoners in onze 
gemeente!

E: luiten.plekker@raadmedemblik.nl

ChristenUnie - Silva Visser

 
Ik ben Tom Beuker, 31 jaar en 
sinds 2016 woonachtig in het mooie 
Wognum. Zelf ben ik opgegroeid 
in Benningbroek en ben daar nog 
steeds actief als voorzitter van 
stichting Huttendorp Sijbelbroek. 
In het dagelijks leven ben ik werkzaam 

als operationeel manager bij Randstad 
en als Raadslid voor de partij MORGEN! 
Waarom MORGEN!? Omdat deze partij 
toekomstgericht is en zich ervoor inzet 
dat de vitaliteit in onze gemeente op 
alle fronten wordt verbeterd. Zoals 
woningbouw in elke kern, het onder-
steunen van het verenigingsleven en 
slimmer omgaan met de voorzienin-
gen in elke kern. Daarnaast handelt 
MORGEN! vanuit het principe dat de 
sterkste schouders de zwaarste lasten 
dragen, iets wat ik erg belangrijk vind.

Laten we ervoor zorgen dat er een 
nieuwe positieve wind gaat waaien in 
Medemblik, dus stem op MORGEN! 

E: tom.beuker@raadmedemblik.nl

D66 - Senna Rood

CDA - Saskia Schouten - SpijkermanVVD - Andrea van Langen

Ik ben Saskia Schouten-Spijkerman, 
38 jaar en moeder van Jim, Steef en 
Daan. Mijn man Adri en ik runnen 
samen een melkveehouderij in 
Nibbixwoud. 
De komende vier jaar wil ik - samen 
met u - met een Frisse Blik aan de slag 

om te bouwen 
aan een gemeente, 
een gemeenschap, 
waarin we allemaal de ruimte en de 
kans krijgen om zo fijn mogelijk samen 
te leven. 

Onze aandachtspunten voor de 
aankomende periode zijn:
1. Woningbouw,
2. Duurzaamheid
3. Zorg
4. Verkeersveiligheid
5. Agrarische sector

Als u 14-15-16 maart op het CDA stemt, 
ga ik voor u aan de slag. Betrokken en 
met een Frisse Blik. 

 
E: saskia.schouten@raadmedemblik.nl

Ik ben Andrea van Langen, lijsttrekker 
van de VVD. De afgelopen jaren heb 
ik als wethouder Ruimte gesnoeid in 
regels voor woningbouw. Er zijn ruim 
600 huizen gebouwd en 200 staan in 
de steigers. Diverse nieuwe projecten 
zijn opgestart. 

We zijn bezig met 
een inhaalslag 
omdat de vorige 
coalitie afschaalde 
op woningbouw. 
Nu is het tijd om door te pakken. 
De VVD wil de bouw versnellen: 
betaalbare koop- én huurwoningen. 
Deze verkiezingen zijn daarom cruciaal.

Kiest u voor doorbouwen of stilstand? 
Wij willen er nog eens 2000 huizen 
bij. Dat vraagt om een daadkrachtige 
bestuurder. Ik ben ingewerkt en weet 
hoe de hazen lopen. Helpt u mee? 
Stem dan VVD.

E: andrea.vanlangen@medemblik.nl

Hart voor Medemblik - Tjeu Berlijn

Silva Visser, begonnen in Andijk bij de 
ChristenUnie, meegegaan met de fusie 
en nu al 10 jaar raadslid in Medemblik. 

Onze punten o.a.: 
•    Maak Jeugdzorg weer betaalbaar 

door onderzoek te doen waar het  

 

geld naar toe gaat en welke prestatie 
daar tegenover staat. 

•    Wees zuinig op het IJsselmeer.  
Plannen kritisch beoordelen op 
verzilting; de waterkwaliteit; 
landvorming en de vaargeulen. 

 •    Bescherming van onze digitale  
persoonsgegevens en voorkomen 
van datalekken. 

 •    Geen differentiatie op het tarief 
voor het ophalen van ons huisvuil.  

Een economie is volgens de Christen-
Unie pas gezond als iedereen een kans 
krijgt en verantwoordelijkheid neemt, 
als werken en vrije tijd in balans zijn, 
als groei groen is maar ook grenzen kent. 

E: silva.visser@raadmedemblik.nl

Tjeu Berlijn is lijsttrekker van 
Hart voor Medemblik, de lokale partij 
van gemeente Medemblik. Wij zijn 
een oplossingsgerichte politieke  
partij die samen met de inwoners  
en ondernemers aan de slag gaat. 

Hart voor
Medemblik wil:
•    Een afvalbeleid 

zonder recycle-
tarief maar met nascheiding.

•    Geen doorgeslagen klimaatambities.
•    Aanpakken van verkeersproblemen 

en onveilige verkeerssituaties.
•    Meer starters- en seniorenwoningen, 

ook in de dorpen. Mensen uit de 
gemeente krijgen zoveel mogelijk 
voorrang. 

•    Afschaffing hondenbelasting.
•    De mening van iedere inwoner telt 

mee. Niet achteraf, maar vooraf.

Bent u het met ons eens, stem dan  
op 14, 15 en 16 maart met heel uw hart 
op Hart voor Medemblik – lijst 8.

E: tjeu.berlijn@raadmedemblik.nl

Mijn naam is Senna Rood, lijsttrekker 
van D66 Medemblik en ik ben 26 jaar. 
Ik woon in Wognum en ik werk op een 
psychiatrische crisisafdeling. 

Vorig jaar heb ik een brief geschreven 
aan de gemeente over de woningnood 

voor jonge mensen. 
De woningnood 
is een dringend 
probleem en knelt nu. Door in 
te zetten op tijdelijke bouw kunnen
we procedures versnellen.

Ook duurzaamheid staat bij D66 
hoog in het vaandel. Ons doel is om 
onze gemeente op een leefbare manier 
door te geven aan nieuwe generaties. 
D66 Medemblik verdient uw stem 
omdat wij een partij zijn met een 
langetermijnvisie. Stem voor nieuwe 
energie in het gemeentebestuur! 

E: sennarood@hotmail.com


