
Goed onderwijs, goed klimaat, goed werk 3 mei 2021

Nieuw D66 raadslid 
Onze fractievoorzitter Liesbeth Vlietstra gaat deze zomer 
onze gelederen verlaten. Het is een pijnlijk verlies van onze 
bevlogen voorvrouw! Liesbeth verhuist naar Schagen en kan 
daarom geen zitting meer hebben in de gemeenteraad. 
Gelukkig zal de stoel van Liesbeth niet leeg blijven maar 
gevuld worden door Sonja Mulderij. Ze stelt zich graag voor:

Ik woon samen met mijn dochter (Sanne) en zoon (Bram) in 
Hippolytushoef. Een heerlijk plek om te wonen die ons veel te 
bieden heeft. Mijn dochter 
studeert aan de IPabo en mijn 
zoon start komend schooljaar met 
een MBO opleiding (sport & 
bewegen). De onderwijsgenen 
hebben ze van hun moeder 
geërfd, want ik werk al ruim 
drieëntwintig jaar in het 
voortgezet onderwijs als docente 
geschiedenis en maatschappijleer 
op scholen in Alkmaar. 

Ik stimuleer mijn kinderen, net 
als mijn leerlingen, tot nadenken 
en het vormen van een mening. Daarbij is belangrijk om ook 
te luisteren naar anderen die vaak andere meningen hebben. 
Dat vind ik ook bij D66; een partij van bruggen bouwen. Ook 
bij de focus van deze partij op onderwijs, klimaat en gelijke 
kansen voel ik me nauw betrokken.

Gesteund door een actieve en betrokken D’66 fractie zal ik 
mijn uiterste best doen om mij in te zetten voor de 
gemeenschap.
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Agenda 

- Fractievergaderingen: 
- 19 mei 
- 14 juni 
- 6 september 

- Gemeenteraadsvergadering 
(27 mei) 

Beeldvorming 

- Dekkingsgraad brandweer 
(18 mei) 

- Inspreekuur (25 mei) 

- Herziening beleid tijdelijke 
werknemers (25 mei) 

Meest relevante 
onderwerpen 
volgende raad 

Raad 27 mei: 
- Bestemming Agriport 

deelgebied B1 
- Groenstructuurplan 
- Stimuleringsplan 

erfbeplanting 
- Oprichten BV mobipunten 
- Verkoop bouwgrond 

Sluiskolkkade in Den Oever 
- Kredietaanvraag ’t Veld 

Noord 

NIEUWSBRIEF         
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Huisvesting in HK 

Zoals in heel Nederland heeft ook Hollands Kroon een 
gebrek aan huizen. Te veel mensen kunnen geen huis kopen 
onder andere vanwege de snel stijgende huizenprijzen of staan 
langdurig op wachtlijsten voor een huurwoning. In het 
landelijke verkiezingsprogramma van D66 is daarom 
opgenomen dat het doel is om voor 2030 1 miljoen woningen 
te bouwen in Nederland. Als je dat vertaalt naar de gemeente 
Hollands Kroon betekent dat er ook hier fors gebouwd moet 
gaan worden en we hebben het dan over duizenden huizen.

Dat vergt wel wat van onze gemeente. Waar gaan we dat doen 
en hoe gaan we ervoor zorgen dat het juiste type huizen wordt 
gebouwd? Want het bouwen van een grote vrijstaande 
eengezinswoning levert de ontwikkelaar het meeste op, maar 
is niet direct waar het meeste behoefte aan bestaat.

D66 is in principe een voorstander van de vrije markt. Die 
vrije markt heeft ons veel vrijheid en welvaart gegeven. Het 
principe werkt goed omdat het meestal op een natuurlijke 
wijze in behoeftes voorziet en mensen geprikkeld worden om 
zich daarvoor in te zetten. Maar er zijn omstandigheden die 
het rechtvaardigen van die vrije marktwerking af te wijken. 
Het lijkt er momenteel sterk op dat dit bij woningbouw het 
geval is omdat er een groep mensen, die minder 
kapitaalkrachtig zijn, buiten de boot dreigen te vallen. We 
willen daarom meer sturing vanuit de gemeente op de 
woningvoorraad. We zullen dat ook opnemen in ons 
verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 2022. Die 
sturing zou er wat ons betreft toe moeten leiden dat er meer 
sociale huurwoningen en goedkopere koopwoningen worden 
gebouwd in Hollands Kroon.

—————————————————————————

“We denken dat we tolerant zijn en 
vrouwen en mannen gelijk 
behandelen. Dat is niet zo”

uit: Volkskrant, 3 maart 2021
van: Interview met Sigrid Kaag
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Van de Voorzitter… 
De Tweede Kamerverkiezingen 
zitten er op (met een prachtig 
resultaat voor D66!) en de 
voorbereidingen voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen van 
2022 zijn gestart. Naast een flink 
aantal organisatorische zaken die 
door het bestuur geregeld 
moeten worden is onze grootste 
uitdaging om onze 
progressief liberale landelijke 
visie te vertalen naar, het liefst 
zo concreet mogelijke, lokale 
plannen. Op welke thema’s gaan 
we ons de volgende raadsperiode 
richten? Wat willen we echt voor 
elkaar krijgen? Het opstellen van 
een nieuw 
verkiezingsprogramma dus. De 
verkiezingsprogramma 
commissie wil hierbij gebruik 
maken van de input van al haar 
lokale leden maar ook van 
andere inwoners die denken dat 
D66 in onze gemeenteraad een 
verschil moeten gaan maken. 
Heb je suggesties voor 
onderwerpen? Heb je specifieke 
kennis en/of kunde die ons kan 
helpen bij het opstellen van het 
programma? Wil je op een 
andere manier een bijdrage 
leveren? Laat het ons weten via 
bestuur@d66hollandskroon.nl!

Nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief is bedoeld om 
de leden van en geïnteresseerden 
in D66 in Hollands Kroon 
geïnformeerd te houden over 
actuele gemeentelijke 
onderwerpen. Wanneer u de 
nieuwsbrief niet meer wenst te 
ontvangen, stuur dan een reactie 
naar: 
maartenversluis@hotmail.com

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/we-denken-dat-we-tolerant-zijn-en-vrouwen-en-mannen-gelijk-behandelen-dat-is-niet-zo~b9356230/
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