
Andre Groot

Mijn naam is André Groot en 
ben geboren aan de Lange-
reis in de toenmalige gemeen-
te Oude Niedorp. Op mijn 6e 
jaar verhuisde ons gezin naar 
de Moerbeek waar mijn ouders 
een grotere veeboerderij gin-
gen bestieren. Mijn studietijd 
heb ik doorgebracht in ’t Veld, 
Nieuwe Niedorp, Schagen en 
Amersfoort. Na mijn studie 
ben ik werkzaam geweest bij 
het Hoge Huys Alkmaar (uit-
zendkracht verzekeringen), 
Bobé Medemblik (productie 
coördinator en later inkoper), 
S.C. Bakker assurantiën en 
makelaardij uit Schagen (ver-
zekeringsadviseur & assistent 
in de makelaardij) en in 1984 
zelfstandig ondernemer als as-
surantieadviseur en makelaar 
in Alkmaar, Schagerbrug en 
Purmerend. Sinds 2001 heb ik 
de kantoren verkocht en ben 
verder gegaan als éénmansbe-

drijf makelaar/taxateur geves-
tigd in Schagen onder de naam 
ASG makelaardij en houdt mij 
hoofdzakelijk bezig met taxa-
tie en aankoop van particuliere 
woningen.  Bestuurlijk ben ik in 
vele lokale-, landelijke-, en Eu-
ropese besturen actief of actief 
geweest en heb ik mij 24 jaar 
met ongelofelijk veel plezier 
in mogen zetten als vrijwilliger 
voor de vrijwillige brandweer 
eerst als spuitgast en later als 
postcommandant bij het korps 
Schagerbrug, een geweldige 
enthousiaste ploeg mensen.
Sinds 1990 ben ik actief in de 
politiek. Eerst in het bestuur, 
later als raadslid en  in 2014 
ben ik met bijzonder veel ple-
zier wethouder geweest voor 
de gemeente Schagen. Mijn 
portefeuille bestond o.a. uit fi -
nanciën, economie en recreatie 
& toerisme, grondzaken.  Een 
fantastische periode brak voor 
mij aan. Helaas heb ik de volle-
dige raadsperiode niet kunnen 
uitzingen omreden mijn toen-
malige partij het niet eens kon 
worden met het college waarop 
de coalitie is gevallen.Ik raakte 
oprecht een fantastische job 
kwijt, maar erger, ook mijn an-
dere bestuurlijke- en vrijwillige 
activiteiten die ik had waren 
door mij opgezegd! Deze op-
zeggingen deed ik in het be-
lang van het wethouderschap 
om elke kans op belangenver-

strengeling tegen te gaan. Dit 
betekende dat ik e.e.a. weer 
moest opbouwen maar zo kan 
het dus gaan in de politiek en 
daar had ik nooit op gerekend. 
Sinds 2016 heb ik mij aangeslo-
ten bij de Seniorenpartij Scha-
gen. Een geweldige club moet 
ik zeggen waar alle politieke 
stromingen in zijn vertegen-
woordigd en dat maakt lokaal 
het verschil en maakt het bij-
zonder interessant! Deze partij 
heeft zich, ook tijdens mijn wet-
houderschap, altijd constructief 
opgesteld en niet gehandeld 
vanuit een oppositiehouding 
om altijd maar tegen te willen 
zijn! Als de Seniorenpartij het 
er ergens niet mee eens is of 
was, dan kwamen zij ook met 
voorstellen hoe het ook anders 
kan en dat sprak en spreekt mij 
heel erg aan. Het is een “no 
nonsens” partij! Ik hoop dat de 
Seniorenpartij Schagen veel 
steun van de bevolking krijgt 
want dat verdiend deze zeer 
actieve partij en mocht de Seni-
orenpartij in het college komen, 
dan ben ik daar zeker voor be-
schikbaar. Stem 21 maart aan-
staande lijst 4. 

Wij en ik rekenen op u  want 
elke stem telt en laat die niet 
verloren gaan.

Het is voor jongeren moeilijk om 
aan een woning te komen. Als 
je als jongere voor een sociale 
huurwoning in aanmerking wil 
komen, moet je al minimaal 5 tot 
8 jaar ingeschreven staan. Voor 
velen is dit een aanleiding om 
zich te oriënteren op de markt 
van de koopwoningen. Echter 
als je als jongere een salaris 
hebt van rond het minimumin-
komen heb je een probleem. 
Voor de meeste koopwoningen 
krijg je de lening niet rond. Als 
de gemeente zou bijspringen 

met een starterslening van on-
geveer € 30.000,-- (wat in de 
ons omliggende gemeenten 
gebruikelijk is) krijgen de mees-
te starters wel een lening voor 
elkaar. De Seniorenpartij Scha-
gen wil zich hier de komende ja-
ren sterk voor maken. Zodat wij 
deze jongeren aan een woning 
kunnen helpen en ze zo behou-
den voor de gemeente. Dit zal 
op termijn ook de vergrijzing in 
Schagen en de dorpen helpen 
kunnen voorkomen.

Starterslening

Seniorenpartij Schagen

Mijn naam is Perry Vriend 
(fractievoorzitter Seniorenpar-
tij Schagen) geboren in Hoorn 
op 21 -09- 1948 en opgegroeid 
in Alkmaar.  Inmiddels 48 jaar 
getrouwd met Ria en samen 
hebben we een dochter en een 
zoon en 4 kleinkinderen. We 
wonen sinds 1976 met veel 
plezier in ´t Zand. Op mijn 16de  
jaar ben ik bij de Koninklijke 
Marine gegaan en heb daar 
een prachtige tijd gehad, veel 
interne opleidingen gedaan 
en veel van de wereld gezien. 
In 1982 zijn we met ons gezin 
verhuist naar Curaçao waar we 
3 jaar onwijs hebben genoten 
van zon, zee en zaligheid. 

Mijn hobby’s zijn tennis, fi etsen, 
bridgen en biljarten.  Naast 
het raadswerk ben ik 22 jaar 
voorzitter van “stichting welzijn 
voorzieningen” en ben actief 
in de cliëntenraad  van verzor-
gingshuis “De Zandstee” in ´t 
Zand. Nadat ik 12 jaar voorzit-
ter ben geweest van de “Stich-
ting Sporthal” in ‘t Zand,  heb 
ik 4 jaar in een schaduwfractie 
gezeten, en heb ik uiteindelijk 
3 raadsperiodes in de raad van 
Zijpe gezeten en veel ervaring 
opgedaan. Tijdens de voorbe-
reidingen in 2012 voor de fusie 
Zijpe, Harenkarspel tot een ge-
meente Schagen, constateerde 
ik dat door de overheid grote 
veranderingen zouden komen 
in de ouderen en jeugdzorg en 
op gebied van de WMO (wet 
maatschappelijke ondersteu-
ning) en dat het goed zou zijn 
als er een partij zou komen die 
deze grote kwetsbare groep 
zou vertegenwoordigen in de 
nieuwe gemeenteraad. Dus be-
sloot ik samen met mijn vrouw 
Ria een Seniorenpartij op te 
starten. Immers een gemeente-

raad moet een afspiegeling zijn 
van de bevolking. Het resultaat 
is dat we met 3 zetels in de 
raad zitten en met trots kunnen 
zeggen dat we al veel hebben 
kunnen bereiken. We willen in 
de Gemeente Schagen een fi jn 
woon- en leefklimaat scheppen 
waar iedereen zich in kan vin-
den en zich thuis voelt. Een ge-
meente waar naar elkaar wordt 
geluisterd en met name de ge-
zondheidszorg, jeugd en oude-
renzorg  voldoende aandacht 
krijgt. De eenzaamheid bestrij-
den, zorgen voor behoud van 
openbaar vervoer. Geluk is niet 
te koop en zit niet in een ge-
luksbankje, geluk is een gevoel 
van welzijn. De Seniorenpartij 
zal er alles aan doen om dat te 
bereiken. Want “uw welzijn blijft 
onze zorg”. We gaan dan ook 
de a.s. verkiezingen met groot 
vertrouwen  tegemoet en ho-
pen door uw stem uw belangen 
te kunnen blijven behartigen 
in de nieuw te vormen raad en 
college.

Het is voor heel veel mensen in 
de Wijk Hoep Noord een gro-
te wens dat zij niet behoeven 
om te rijden als zij Schagen in 
willen. Dit geldt ook voor vele 
ondernemers aan de Nieu-
we Laagzijde, Molenstraat 
en Gedempte Gracht. Deze 
ondernemers wordt het las-
tig gemaakt, aangezien bood-
schappen doen nog veel met 
een voertuig plaats vindt. Deze 
worden hoofdzakelijk aan de 

Langestraat/Albert Heijn of op 
het  Makadodak geparkeerd. 
Daardoor bezoekt men in min-
dere mate de ondernemers aan 
Nieuwe Laagzijde, Molenstraat 
en Gedempte Gracht, terwijl dit 
wel beeldbepalende winkelstra-
ten voor Schagen zijn. De Se-
niorenpartij Schagen wil deze 
spoorwegovergang weer open-
stellen voor het autoverkeer. 
Waarbij het bus- en vrachtver-
voer geweerd zal worden. 

Spoorwegovergang Hoep Noord

Er moet aandacht komen voor 
de jeugdzorg met name op 
het gebied van de geestelijke 
gezondheidszorg. Huisartsen, 

wijkteams en GGD moeten be-
ter samenwerken om een goe-
de afstemming van de behan-
deling te waarborgen.

Jeugdzorg

We moeten de controle op deze 
samenwerking goed controle-
ren (Veiligheidsregio, Huisvuil-
centrale en Milieudienst. Met 
name aanrijtijden van Ambu-
lance en brandweer, tekort aan 

personeel bij deze diensten ba-
ren ons zorgen. Bij de Huisvuil-
centrale moeten we kritisch zijn 
op de vele soorten clico’s die er 
zijn of komen.

Regionale samenwerkingsverbanden:

Lijsttrekker Perry Vriend

De bereikbaarheid van de 
Noord-Kop moet bestaan uit 
goede wegen zodat de forenzen 
makkelijk van en naar hun werk 
kunnen gaan zonder al te veel 
oponthoud. Dit zal het woonge-
not ook kunnen verhogen. De 
Seniorenpartij Schagen heeft 
het altijd betreurd  dat onze 
gemeente onvoldoende wordt 
ontsloten door het grote wegen 
netwerk. Wij willen o.a. dat de 
doorstroming van de N9 ver-
betert. Dit betekent voor onze 
gemeente dat de N9 ter hoogte 
van Sint Maartensvlotbrug en 
Burgervlotbrug moet worden 
omgelegd. Hiermee ontstaat er 

ook een veiliger oversteek van 
het Noord Hollandskanaal. Ook 
vinden wij het noodzakelijk, dat 
er een vaste brug komt bij Bur-
gervlotbrug.
Als de toegangswegen in- en 
tot de Noord-Kop goed en snel 
te berijden zijn dan hebben 
niet alleen de eigen bewoners 
hier voordeel van, maar kan 
de toeristische sector hiervan  
mee profi teren. Bij een goede 
bereikbaarheid, zullen dagjes-
mensen en andere  toeristen 
het plezierig vinden om naar de 
Noord-Kop te komen. 

Bereikbaarheid Noord-Kop
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Ik ben Arie Derksen, 71 jaar 
ongehuwd, 4 kinderen en 5 
kleinkinderen
Ik ben verpleegkundige en ben 
jaren hoofdverpleegkundige 
geweest. 
De laatste18 jaren voor mijn 
pensioen was ik coördinator 
rampenhulpverlening voor de 
provincie Noord-Holland van 
het Nederlandse Rode kruis.

Ik ben 55 jaar vrijwilliger ge-
weest bij het Nederlandse 
Rode Kruis met name bij de 
vakantieprojecten en de soci-
aal medische hulpverlening
Ik ben tot 1 januari 2018 lid van 
de WMO, Jeugdadviesraad 
en Voorzitter van de ouderen-
vereniging Zijpe en docent re-
animatie; vrijwilliger bij graag 
gedaan oud-Zijpe en lid in de 
orde van Oranje Nassau. Ik 
ben kandidaat Raadslid voor 
de Seniorenpartij Schagen 
omdat ik de belangen van de 
ouderen in Schagen wil behar-
tigen: de zaken rond WMO en 
woningbouw voor ouderen , 
mantelzorg en respijtzorg en 
de openbare veiligheid wil mo-
nitoren. 
Gezien mijn grote vakkundige 
en bestuurlijke ervaring kan ik 
een grote bijdrage geven aan 
de doelstellingen van de Seni-
orenpartij.

Ik ben Chih Chun (roepnaam 
Cietjong)Wang en woon sa-
men met Anneke in Schagen. 
Na de middelbare school ben 
ik bij de gemeentepolitie Am-
sterdam gaan werken. Ik heb 
daar 20 jaar gewerkt en daar-
na ben ik overgestapt naar de 
spoorwegpolitie in Amsterdam. 
Hierna ben ik intern NS gaan 
werken als staffunctionaris 
BHV, Arbo, Milieu en Spoor-
wegveiligheid. In 2000 ben ik 

als veiligheidsfunctionaris gaan 
werken bij Railned Spoorweg-
veiligheid en hield mij bezig 
met ongevalsonderzoeken en 
audits binnen NS. In 2003 is 
dit onderdeel overgegaan naar 
de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (voorheen Inspectie 
Verkeer en Waterstaat), waar 
ik als senior-inspecteur tot aan 
mijn pensioen in 2014 heb ge-
werkt. Tijdens mijn werkzame 
tijd ben ik altijd actief kaderlid 
van een vakbond geweest en 
gedurende 6 jaar voorzitter van 
de Ondernemingsraad(OR) 
binnen de Inspectie en lid van 
de Departementale OR van het 
Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu. Ik heb veel cursussen, 
trainingen en leergangen ge-
volgd en een master gehaald 
op het gebied van gezondheid. 
Ook in mijn vrije tijd ben ik altijd 
betrokken bij het maatschap-
pelijk gebeuren, zo heb ik in 
schoolbesturen, ouderraad- en 
medezeggenschapscommissie 

van scholen gezeten, kerkraad 
en nu door o.a. voorzitter te zijn 
van een cliënten- en familie-
medezeggenschapsraad, men-
torschap en voorzitter te zijn 
van een bridgeclub. De politiek 
heeft mij altijd aangetrokken en 
door een cursus politiek actief 
in de gemeenteraad- en een 
workshop debatteren te volgen, 
wil ik nu daadwerkelijk actief 
zijn in de gemeente politiek. Ik 
heb gekozen voor de Senioren-
partij Schagen omdat deze een 
onafhankelijke middenpartij 
is voor alle inwoners van jong 
tot oud.  Ik wil mij in de raad 
sterk maken voor jong en oud 
o.a. voor welzijn, duurzaam-
heid, een goed sociaalbeleid, 
evenwichtige verdeling van de 
lasten, betaalbare woningen 
en een goed en gezond leef-
klimaat. U kunt op mij rekenen 
in de nieuwe gemeenteraad 
Schagen!     

Als oudste dochter van ge-
scheiden ouders word je snel 
volwassen.
Ben ik daar slechter van gewor-
den? Echt niet, wel sneller zelf-
standiger en dat heeft zijn voor 
en nadelen.
Als voordeel leerde ik delen 
wat je hebt en blij zijn met wat 
je kreeg. Als nadeel heb je al 
snel de zorg van een jonger 
zusje dat ging vanzelf.
Toch een mooie jeugd gehad, 
met een lieve moeder die je 
verantwoord vrij liet.
Daardoor heb ik veel voor een 
jeugdvereniging kunnen en 
mogen doen.
En in ontwikkeling heeft mijn 

moeder mij altijd gestimuleerd.
Ik wilde in de verpleging, maar 
leerde mijn man kennen die zat 
in de woninginrichting
Dus wilde ik graag in de wonin-
ginrichting doorgroeien en heb 
daar vele kansen voor gekre-
gen en ook genomen uiteraard 
om te komen tot zelfstandig-
heid, dat was het doel
Uiteindelijk zijn mijn man en ik 
terechtgekomen in een tabaks-
zaak in het Makado centrum in 
Schagen (Mulder tabak) en al-
tijd hard gewerkt met veel ple-
zier. En daar hadden we geluk-
kig fantastische medewerkers/
meedenkers.
Wie had dat verwacht! Later 
uitgebreid met nog 3 bedrijven:
automatenbestand, videotheek 
en een kantoorboekhandel in 
IJmuiden.
December 1999 het laatste be-
drijf verkocht na ieder minstens 
80 uur in de week gewerkt te 
hebben, nooit met tegenzin dan 
tellen de uren niet zo.
Na een half jaar las ik in de 
krant: tekorten in de thuiszorg! 
En ik  heb tijd en ben thuis.
Dat was mijn eerste opleiding 
in de zorg, dus toch maar eens 
gaan praten bij het uitzendbu-
reau.

‘S middags gaan praten en ‘ s 
nachts aan het werk in de ter-
minale nachtzorg.
Kort daarop in vaste dienst 
bij Evean voor 3 nachten van 
23.00/07.00 bij mensen thuis. 
Wat een dankbaar werk, kan 
daar wel een boek over schrij-
ven.
Vandaar uit in de O.R ( onder-
nemingsraad)en in het D.B ( 
dagelijks bestuur)
Na de fusie van Zaanstreek 
Waterland, Amsterdam en 
Noord Holland Noord.
Was het tijd om te stoppen, ik 
was ondertussen als raadslid 
van de Senioren partij Schagen 
gekozen en na 3 jaar raads-
werk met pijn in mijn hart ge-
stopt met de terminale nacht-
zorg (totaal 14 jaar). Ik heb ook 
nog wat tijd voor mantelzorg 
genomen: voor mijn  moeder 
en nu voor de dementerende 
weduwe van mijn vader.
Dus dat ik in het sociale domein 
werk is een logische stap.
Graag wil ik nog langer met dit 
werk doorgaan, de energie heb 
ik ervoor.

Ik ben Ton Schouten is een gebo-
ren (16-07-1943) Hilversummer, 
die nadat hij de eerste 9 jaren 
van zijn huwelijk in Heiloo te heb-
ben gewoond, door werk in 1974 
in Schagen is komen wonen.
Ik heb 9 jaar gevaren als 
scheepsmachinist bij de koop-
vaardij en ben daarna in 1972 
aan de wal gaan werken als 
assistent bedrijfsleider in de de-
rivaten fabriek van het toenma-
lige Scholten Honig. Vervolgens 
ben ik in 1974 in Schagen gaan 
werken als staf- en lijnfunctiona-
ris bij de toenmalige Kennemer 
Luchtbehandeling, alwaar ik ben 
door gegroeid naar bedrijfsleider. 
Daarna heb ik 3 jaar gewerkt als 
bedrijfsleider bij een aluminium-
ramen bedrijf in Staphorst. Om 
daarna, tot mijn pensionering, 23 
jaar les te geven in werktuigbouw 
en procestechniek, aan een ROC 
te Beverwijk.
 Waarom ben ik de Politiek in ge-
gaan?

Na mijn pensionering vond ik dat 
de ouderen niet goed vertegen-
woordigd waren in onze huidige 
maatschappij. Dit terwijl de ver-
grijzing toenam en daarmee het 
aantal ouderen dus ook. Daarom 
vond ik het van belang dat het 
geluid van de ouderen ten geho-
re wordt gebracht en er daardoor 
binnen onze maatschappij reke-
ning wordt gehouden met hen.
Dus toen Perry Vriend mij in 2012 
benaderde of ik mee wilde doen 
met de oprichting van de Senio-
renpartij Schagen werd dat mijn 
kans om hier daadwerkelijk iets 
aan te gaan doen. Hierbij is het 
zeker niet mijn bedoeling alleen 
voor de ouderen op te komen, ik 
vind dat onze jongeren ook aan 
hun trekken dienen te komen 
in een maatschappij die steeds 
egocentrischer wordt, dient er 
een evenwichtige verdeling van 
belangen te zijn en te blijven. 
En de laatste kabinetten hebben 
de oude landelijke partijen wel 
steeds de ouderen genoemd in 
hun verkiezingsprogramma’s 
maar in de uitvoering hier weinig 
anders gedaan dan opgebouw-
de rechten (die hen steeds wa-
ren voorgehouden) van ouderen 
steeds meer af te breken.
Omdat ik het daar niet mee eens 
ben, wil ik dus graag een tegen 
geluid laten horen en proberen  
aan een evenwichtige verde-
ling mee te werken zodat er een 
goed leefklimaat blijft voor alle 
bewoners.

Arie Derksen Marga Mulder

Ton Schouten

Chih Chun Wang

Mantel/respijtzorg.
Iedereen die mantelzorg ver-
richt voor iemand in de familie 
komt op een gegeven moment 
zichzelf tegen. Je wilt dit zo lang 
en goed mogelijk zelf doen uit 
liefde voor diegene, die op je re-
kent. Maar om dat vol te kunnen 
houden moet je ook goed voor 
jezelf zorgen. Immers wie niet 
goed voor zichzelf zorgt, kan er 
voor een ander niet zijn!
Daarom is er bijvoorbeeld: 
dagopvang, verblijf in een lo-
geerhuis of iemand die thuis 
komt in de vertrouwde omge-
ving. Dat kan een vrijwilliger of 
beroepskracht zijn. Het kan ook 
gaan om een gezamenlijke va-
kantie van zorgvrager en man-

telzorger, waarbij een zorgpro-
fessional de zorg overneemt. 
Schroom niet: vraag het aan. Je 
wordt er beiden beter en/of blij-
er van. De Seniorenpartij Scha-
gen wil een spreekbuis zijn, 
meedenken hoe taken verlicht 
kunnen worden. Er zijn immers 
vele oplossingen beschikbaar 
en wij willen daarbij helpen om 
maatwerk te leveren.

Langer thuis wonen!
Bij het ouder worden is het ver-
standig op tijd na te denken of je 
kan blijven wonen in het huidige 
huis. Kun je het huis aanpassen 
en/of moet je daar misschien 
voor sparen? Het is goed om 

daar op tijd bij stil te staan. Dat 
is leuk gezegd maar wat als je 
opeens een traplift nodig hebt? 
Je lichamelijk achteruit gaat 
maar er geen geschikte woning 
voor je is? Of huishoudelijke 
hulp om je huis op orde te hou-
den?
Wie zorgt er dan dat ik weet, 
waar en hoe ik hulp die nodig is 
kan krijgen? De Seniorenpartij 
Schagen wil ten alle tijden hel-
pen zoeken naar oplossingen. 
Dit kan ook zijn als u fi nanciële 
ondersteuning nodig heeft, om-
dat je het niet meer begrijpt. Of 
als je er niet meer uit komt, om-
dat je angstig of dementerend 
bent.

Tevens lid van:

Seniorenpartij Schagen
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Ouderenpakket:
Mede dankzij initiatieven van de 
Seniorenpartij Schagen heeft 
de gemeente Schagen een 
ouderenpakket. Hiermee kun-
nen ouderen die fi nancieel niet 
draadkrachtig genoeg zijn toch 
gebruik maken van een oude-
rensoos en/of club of naar een 
theater en/of bioscoop gaan. 
Ook kunnen zijn een sportbe-
oefening of iets dergelijks doen. 
De Seniorenpartij Schagen wil 
dat er hiervoor een blijvend 
budget wordt vrij gemaakt voor 
de komende jaren en zal zich 
hiervoor inzetten binnen de ge-
meenteraad Schagen.

Ouderenbonden:
Ouderenbonden zijn goed op 
de hoogte van de wensen van 
senioren. Zij horen meestal als 
eerste tegen welke problemen 
senioren aanlopen. Ouderen-
bonden binnen de gemeente 
Schagen zijn van groot belang. 
De Seniorenpartij Schagen 
hecht grote waarde aan de in-
breng van deze vertegenwoor-

diging en zal zich er sterk voor 
maken dat hun inbreng wordt 
meegenomen bij de besluitvor-
ming. Ook is de Seniorenpartij 
Schagen van mening dat de 
ouderenbonden een fi nanciële 
bijdrage verdienen. 

Huishoudelijke hulp:
De overheid stimuleert dat 
ouderen langer in hun ei-
gen omgeving blijven wonen. 
Thuisondersteuning en tijdige 
signalering zijn o.a. items om 
langer thuis te kunnen blijven 
wonen. De Seniorenpartij Scha-
gen zal zich ook in de nieuwe 
gemeenteraad Schagen sterk 
maken, dat ouderen kunnen 
blijven genieten van hun “oude 
dag” . Minder bureaucratische 
procedures en meer maatwerk 
in plaats van zich verschuilen 
achter ‘regeltjes’.

Mijn naam is Marianne Wijnker, 
geboren in Zijdewind.
Na zeven jaar in ’t Veld ge-
woond te hebben, samen met 
mijn man, zijn wij sinds 1986 
neergestreken in Waarland 
aan de Slootgaardweg; “de 
sloeierd” voor ingewijden.
In het dagelijks leven ben 
ik werkzaam bij de Noord-
west-ziekenhuisgroep, locatie 
Alkmaar, het vroegere MCA.
Naast mijn baan ben ik EH-

BO-instructeur en verzorg ik 
bij EHBO-Waarland de lessen. 
Ook geef ik reanimatie-AED 
trainingen in de gemeente 
Schagen en zit in de AED-werk-
groep.
Toen de gemeente, samen met 
de gemeenten Langedijk en 
Heerhugowaard, de cursus po-
litiek-actief aanbood heb ik mij 
hiervoor opgegeven. 
Na deze cursus ben ik naar 
verschillende politieke partijen 
gegaan om een vergaderavond 
bij te wonen. Hierdoor kwam ik 
er achter dat een lokale partij 
beter bij mij past en heb ik mij 
aangesloten bij de senioren-
partij. 
Bij deze partij kan ik mij het 
beste vinden in de ideeën en 
idealen en voel mij hier thuis.
Motto: Een mens heeft twee 
oren en één mond, dus er moet 
meer geluisterd worden dan 
gesproken.

Marianne Wijnker

Ik ben Louis Roozendaal, 66  
jaar en 45 jaar getrouwd met 
Afra van Diepen. Vader van 
twee dochters en een zoon. 
Wij hebben 8 kleinkinderen. Ik 
woon mijn hele leven al in het 
’t Rijpje.
Op 15 jarige leeftijd ben ik mijn 
arbeidzame leven gestart als 
timmerman bij bouw bedrijf Tak 
te Eenigenburg, hierna gewerkt 
als onderhoudsmedewerker 
en later als hoofd technische 
dienst bij de ouderzorg van Sint 
Jozefoord te Tuitjenhorn. In 
deze periode bij de ouderzorg 

was ik betrokken bij alle Woon 
Zorg Complexen in de gemeen-
te Harenkarspel (Jozefpark, 
Hornhoeve, Sint Maartenshof, 
Sabinahof, Angelapark). Hier-
na werd ik opzichter bij een 
woningbouw vereniging, waar 
ik mij de laatste jaren bezig 
heb gehouden met nieuwbouw 
projecten en groot onderhoud. 
Eind 2017 ben ik gestopt met 
werken en krijg nu meer tijd 
voor de gemeentepolitiek. 
In de jaren, dat onze kinderen 
de Martinusschool in ’t Rijpje 
bezochten, was ik vele jaren 
bestuurslid van deze school en 
het R.K. Genootschap. Als hob-
by heb ik 37 jaar grasparkieten 
gekweekt. Hiervoor heb ik in 
diverse besturen gezeten. Nu 
heb ik als hobby de racefi ets. 
Samen met mijn broers fi etsen 
wij twee keer in de week. En als 
het mij past ga ik nog een keer 
extra.
De gemeentepolitiek is een 
aantal jaren gelden op mijn pad 
gekomen. Nadat ik wat avon-
den bezocht had van andere 
partijen was al snel duidelijk dat 
de Seniorenpartij Schagen het 

beste bij mij past. Het onafhan-
kelijk zijn van landelijke par-
tijen en de fi jne sfeer spreekt 
mij aan. Daarnaast is er veel 
aandacht voor zaken waar de 
bewoners in onze gemeente 
tegen aan lopen. Het serieus 
nemen van zaken, goed naar 
de bewoners luisteren met 
problemen en ze zo nodig op-
zoeken is een groot goed van 
onze partij. De afgelopen 5 jaar 
is op zeer constructieve wijze 
oppositie gevoerd. Achter de 
schermen is veel bereikt door 
goed samen te werken met de 
coalitie partijen.  
Sinds een paar jaar ben ik be-
stuurslid van de Seniorenpartij 
Schagen en heb zitting in de 
commissie Ruimte van de ge-
meente. Met mijn van huis uit 
agrarische achtergrond, erva-
ring in de bouwsector en affi -
niteit met ouderen en zorg voel 
ik mij thuis bij de Seniorenpartij 
Schagen. Waarvoor ik mij de 
komende jaren volop zal inzet-
ten.

Louis Roozendaal

Slechte staat fi ets- 
en wandelpaden
Er heeft in de afgelopen jaren 
vooral in de buitengebieden 
vrijwel geen onderhoud plaats 
gevonden aan de fi ets- en wan-
delpaden in de gemeente Scha-
gen. De gevolgen zijn helaas 
duidelijk zichtbaar. Er is veel 
lapwerk verricht met name in de 
dorpen Warmenhuizen, Stroet, 
Tuitjenhorn en Waarland,
terwijl de bevolking in een hoog 
tempo aan het vergrijzen is. 
Ook het aantal ouderen met 
elektrische fi etsen neemt toe. 
Maar ook als voetganger is de 
slechte staat van deze paden 
een doorn in het oog van de Se-
niorenpartij Schagen en het is 
vooral gevaarlijk. 
De afgelopen jaren zijn er veel 
nieuwe fi ets- en wandel routes 
bij gekomen in de gemeente 
Schagen. En er zullen met Pro-
vinciale gelden de komende ja-
ren nog meer bijkomen.
Maar het is hoog tijd dat de be-

staande wandel- en fi etspaden 
met spoed worden hersteld, 
moeten ook deze vrij blijven van 
reclameborden en obstakels. 
Ook dienen bomen, die veel te-
rugkerend overlast geven aan 
fi ets- en wandelpaden te wor-
den verwijderd. 
Om de kans op ongelukken 
ook op de lange termijn te ver-
minderen, wil de Seniorenpartij 
Schagen de komende  jaren 
structureel middelen vrij maken 
voor herstel van wandel- en 
fi etspaden in onze gemeente.   
Wij gaan voor goed onderhou-
den van wegen en trottoirs, die 
voor iedereen veilig zijn.

Openbaar groen
Door de bezuinigingen heeft er 
de afgelopen 5 jaar een enorme 
kaal slag plaats gevonden van 
het openbaar groen. Vooral in 
de dorpen van de buitengebie-
den is dit goed zichtbaar. 
Veel struiken en vaste planten 
zijn verwijderd. Hiervoor in de 

plaats is gras gekomen. Het 
gevolg is dat er een enorme 
verschraling heeft plaats ge-
vonden. 
Het onderhoud van wat is over-
gebleven aan groen voldoet 
nauwelijks aan de minimale 
normen.
Groen zorgt voor een plezierig 
woon- en leefklimaat. Wij als 
Seniorenpartij Schagen vinden 
dat dit in onze gemeente een 
ondergeschoven kindje is ge-
worden. Stad en dorpen moeten 
er vitaal uitzien door voldoende 
en goed onderhouden groen. 
Wij willen dat er een omslag 
komt in het onderhoud. Dit moet 
veel beter en met meer vaste 
en bloeiende planten. 
Het openbaar groen moet een 
visitekaartje zijn van de ge-
meente en moet er optimaal bij 
staan. Daar gaat de Senioren-
partij Schagen voor!
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Speerpunten
Geen OZB verhoging.

Openbaar vervoer bereikbaar 
voor alle inwoners.

Veiligheid: goede voorlichting, 
vergroten veiligheidsgevoel.

Rioolrecht naar gedifferentieer-
de tariefstelling.

Tegen strand/kustlijnbebouwing 

met uitzondering van Petten.

Woningbouw: starters op de 
woningmarkt helpen, startersle-
ningen , blijvers lening, betere 
doorstroming, meer levensloop-
bestendige eenpersoons- en 
seniorenwoningen, Apparter-
ra-woningen en Tiny house, 
nieuwbouw energiezuinig- en 
milieubewust. 

Toeristenbelasting: verho-
ging gekoppeld aan jaarlijkse       

indexatie.

Fiets- en wandelpaden: veiliger 
berijdbaarheid, beter onder-
houd.

Openbare toiletten: voldoende 
aantal en betere verwijzing.

Openbare verlichting: voorzien 
van duurzame dynamische 
ledverlichting.

Rustpunten: in ieder dorp/plaats 

binnen onze gemeente waar 
jong en oud elkaar kunnen 
ontmoeten. Dit mede om het 
toerisme te stimuleren.

WMO: WMO faciliteiten voor 
jong en oud, ook voor inwoners 
met een verstandelijke beper-
king, maatwerk bieden.

Zonneweide: Ja, maar niet 
overal!

Boskerpolder: houden aan 

eerder gemaakte afspraken en 
geen witte blokkendozen.

Meer fi nanciële ondersteuning 
Ouderenbonden.

Meer aandacht voor- en gebruik 
maken van de Dorpsraden.

www.seniorenpartijschagen.nl
info@seniorenpartijschagen.nl
Telefoon 0224-581765

Mijn naam is Adriaan Staats, 
70 jaar oud en ben vanaf 2010 
woonachtig in Callantsoog aan 
de Zeereep 2 1759 JF.

Ik heb 2 volwassen zoons en 
ben zelfstandig ondernemer 
als assurantie tussenpersoon 
onder de naam “Financiële 
Planning Shop C.V.”
Ben o.a. lid geweest van het 
gehandicaptenplatform Zijpe 
en geïnteresseerd in de poli-
tiek hetgeen dan ook de reden 
is mij kandidaat te stellen voor 
het raadlidmaatschap van de 
Seniorenpartij Schagen om-
dat zij de lokale politiek verte-
genwoordigen en ik zodoende 
graag mijn steentje kan bijdra-
gen voor de leefbaarheid in 
mijn directe omgeving.

Adriaan Staats

Agrariërs zijn bij uitstek de be-
heerders van ons landelijk ge-
bied. Zij moeten steeds effi ciën-
ter hun middelen inzetten en dat 
staat soms op gespannen voet 
met beheer, de landschaps-
waarden enz. Wij willen samen 
met de Land- en Tuinbouw Or-
ganisatie (LTO) meedenken om 
zo waar mogelijk een handrei-
king te bieden om het gezamen-
lijke doel te behouden. Namelijk 
een mooi buiten gebied, dat de 

agrariër op een zo effi ciënt mo-
gelijke manier kan bewerken en 
de natuurwaarden toch gewaar-
borgd blijven. 
Daarnaast komen er de komen-
de jaren veel agrarische pan-
den leeg te staan door o.a. de 
schaalvergroting en het beëin-
digen van ondernemingen.
De Seniorenpartij Schagen zal 
zich de komende jaren sterk 
maken voor het aanpassen 
van agrarische bestemmings-

plannen. En deze met voor-
rang trachten te behandelen 
om meer mogelijk te maken 
dan alleen agrarische gebruik. 
Het betreft o.a. woningen in dit 
gebied, die onverkoopbaar zijn 
of worden (door de agrarische 
bestemming die er op rusten). 
Door de banken niet- of moei-
lijk te fi nancieren en waardoor 
leegstand en verpaupering ont-
staat. Dit willen wij voorkomen.

Agrariërs

Met regelmaat bereiken ons 
berichten dat met name de klei-
nere huishoudens  de gemeen-
telijke opgelegde belastingaan-
slag “afvalstoffenheffi ng”,  als 
oneerlijk wordt beschouwd. De 
lijfspreuk van de overheid is in 
zijn algemeenheid “de vervui-
ler betaald”. Maar wij stellen de 
gemeente dan direct de vraag;  
Waarom gaat dat niet op voor 
de afvalstoffenheffi ng?
Nu is het zo dat één persoons 
huishouden in de gemeente 
Schagen wordt gestraft voor 
het feit dat men alleen woont. 
De gemeentelijke aanslag is nu 
zo ingericht dat een gezin, be-
staande bijvoorbeeld uit 5 per-
sonen, maar € 61,-- meer be-
taalt dan één alleenwonende. 
 Het gezin betaalt voor de afval-

stoffenheffi ng € 289,-- en voor 
de rioolheffi ng € 150,-- totaal € 
439,--Als één persoons  huis-
houden  betaal je nu € 228,-- en 
voor de rioolheffi ng € 150,-- to-
taal € 378,-- Dus als gezin met 
5 personen betaal je in totaliteit, 
maar € 61,- meer per jaar aan 
afvalstoffenheffi ng. 
Doet dit recht aan de uitspraak 
“de vervuiler betaald” ? Nee, de 
conclusie is: een oneerlijke ver-
deling. Wij willen ons inspannen 
om dit zo snel mogelijk recht te 
zetten.
Wij zijn namelijk voor een eerlij-
kere verdeling van de aanslag 
”afvalstoffenheffi ng”. Daar zul-
len wij als Seniorenpartij Scha-
gen ons in de nieuwe raadspe-
riode sterk voor maken.

Afvalstoffenheffi ng
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Motie tegen het stoppen van 
de wekelijkse publicatie van 
de gemeente Schagen in het 
Schager weekblad. Dit is hier-
mee voorkomen.

Initiatiefvoorstel fi nanciële 
bijdrage 400 jarig bestaan 
dorpsraad Oudesluis.

Motie aandacht jonge man-
telzorger: Hieruit is het Kind 
pakket voortgevloeid.

WMO: steunpunt/meldpunt 
seniorenpartij.

Aandacht gevraagd voor “ou-
deren pakket”

Bemiddeld bij het kappen van 
bomen- en het bouwen van 

woningen in ’t Zand.

Ingezet voor begaanbaarheid- 
en onderhoud begraafplaatsen 
voor gelijke kwaliteit gemeen-
te Schagen. Dit is inmiddels 
gerealiseerd.

Aandacht gevraagd om ver-
keerslessen/examen voor alle 
scholen. Vergoeding voor alle 
scholen die mee willen doen.

Initiatiefvoorstel aandacht 
gevraagd i.v.m. plaatsen van 
reclameborden op openbare 
wegen  die hinderlijk zijn op 
wandelpaden en trottoirs.

Evaluatieavond gevraagd vei-
ligheidsregio n.a.v. grote brand 
in ’t Zand.

Verlichting “Stolper” fi etstunnel.

Motie ingediend voor uitklim-
mogelijkheid NH-kanaal, ter 
hoogte van ’t Zand. 

Themamiddagen WMO in sa-
menwerking met de wijktams 
gemeente Schagen.

Initiatiefvoorstel voor vrij lig-
gend fi etspad Bergmeerweg.

Aandacht gevraagd voor 
kerktoren Callantsoog en hier-
door is de kerktorenklok weer 
verlicht.

Informatiebijeenkomst georga-
niseerd over nut en noodzaak 
verbouwing Makado in Scha-
gen.

Dit heeft de Seniorenpartij Schagen o.a. gedaan, voor gezorgd:


