
Geboren als Andre Groot aan de 
Langereis toen nog Oude Nie-
dorp en op 7-jarige leeftijd ver-
huisd naar de Moerbeek (Morre-
bok) heb ik hier mijn jeugdjaren 
beleefd.  Mijn ouders hadden 
eerst een kippenbedrijf en enke-
le koeien. Vader hield naast het 
land en vee de bermen bij door 
deze tijdig te maaien en moeder 
bestierde voornamelijk het kip-
penbedrijf (3000) en dat waren 
geen plofkippen maar kippen in 
de vrije loop. 
In de Moerbeek kwamen we in 
een grote boerderij te wonen en 
was eerst bereikbaar via een 
boerenpad van ca. 200 meter. 
Diezelfde 200 meter moest ik de 
melkbussen via de lorrie (spoor-
wagonnetje) naar de weg duwen, 
voor school nog even helpen 
voergeven aan de kalfjes, tan-
denpoetsen en naar de Jongens-
school in ’t Veld en dat elke dag 
op de fiets met mijn broer John 
achterop en onder alle weersom-
standigheden. 
Aanpakken was het motto thuis 
en dat heb ik overgenomen. Het 
liefste had ik het bedrijf overge-
nomen als veehouder echter 
mijn vader heeft dit geblokt en 
was van mening dat er geen toe-
komst zou zijn voor de boeren. 
Tja, wat dan? Na een algemene 
studie ben ik gaan werken via 
een uitzendbureau en werd ge-
stationeerd bij het Hooge Huys. 
Daarna een vaste baan bij Bobé 
(dochterbedrijf van Hagemeijer) 
in Medemblik eerst als productie-
coördinator, vervolgens inkoop 
en assistent bedrijfsbureau. Na 
een gesprek met een oom die in 
verzekeringen zat wilde ik nog 
een keer veranderen van werk en 
hij adviseerde mij om in verzeke-
ringen te gaan.  Dit heb ik 5 jaar 
met veel plezier bij S.C. Bakker 
makelaardij en assurantiën ge-
daan eerst in de Herenbosstraat 
en later aan de Herenstraat. 

Na vijf jaar ervaring te hebben 
opgedaan ben ik voor mijzelf 
begonnen in verzekeringen en 
makelaardij en opende het eer-
ste kantoor in Alkmaar, later in 
Purmerend en Schagerbrug. In 
2001 heb ik de kantoren verkocht 
en sinds die tijd ben ik verderge-
gaan als éénmansbedrijf onder 
de naam ASG-makelaardij en 
verzorg taxaties en aankopen 
van woningen, het geven van ad-
viezen, onteigening, splitsing van 
onroerend goed etc. 
Bestuurlijk ben ik best wel actief 
geweest. 12 jaar voorzitter van 
de Europese Makelaars organi-
satie CEI (Confederation Euro-
peéne d Immobilier) wat thans 
actief is onder de naam CEPI. 
Er bestonden twee Europese 
makelaarsorganisaties en ik was 
van mening dat we de beste re-
sultaten kunnen bereiken als we 
komen tot één organisatie het-
geen is gelukt. Ook heb ik de 
Europese norm voor makelaars 
gelanceerd en met succes. Deze 
Europese norm is na mijn vertrek 
als voorzitter fantastisch dooront-
wikkeld. Landelijk heb ik 14 jaar 
deel uitgemaakt van het dage-
lijks bestuur van de makelaars-
organisatie VBO en lokaal Vice 
voorzitter van de Christoforuspa-
rochie Schagen, heb de Heeren 
van Scaghen en rugbyclub Rush 
opgericht welke beiden al meer 
dan 20 jaar bestaan en succes-
vol zijn. Van 1990 tot 2014 heb ik 
als vrijwilliger deel uitgemaakt bij 
de brandweer van het fantastisch 
korps Schagerbrug. 
Politiek actief sinds 1980 als lid 
van een landelijke politieke partij 
en in 1990 als raadslid eerst voor 
de gemeente Zijpe en later in 
Schagen tot op de dag van van-
daag. Tussentijds mocht ik wet-
houder zijn en heb dat met enorm 
veel plezier mogen doen en ben 
zeker bereidt ook voor de komen-
de raadsverkiezing weer actief te 

zijn voor de Seniorenpartij Scha-
gen. Als wethouder had ik des-
tijds veel respect voor de nette 
en constructieve wijze waarop zij 
opkwamen voor burger en bedrijf. 
Sinds ik na mijn wethouderschap 
lid ben geworden van deze partij 
heb ik nog veel meer waardering 
gekregen voor de inzet van de 
fractie. Elke probleem of wens 
wordt persoonlijk besproken met 
de betrokkene en wordt binnen 
het gemeentehuis naar oplos-
singen gezocht en dat heb ik nog 
geen enkele partij zien doen om 
iedereen te bezoeken m.u.v. een 
enkeling. 
Wij als Seniorenpartij Schagen 
en ik in het bijzonder wens u veel 
wijsheid toe om een goede keuze 
te maken. Kijk op de website en 
daar vindt u alle trefwoorden ach-
terin. Hier staat absoluut wat tus-
sen wat u wel of niet aanspreekt. 
Door op het trefwoord te clicken 
komt u direct op het beschreven 
onderwerp en hoeft u niet het 
hele programma door te akke-
ren (liefst wel natuurlijk) Uw stem 
doet ertoe en reken op u!
Is getekend

André Groot.

André Groot.

Mijn naam is Perry Vriend (frac-
tievoorzitter Seniorenpartij Scha-
gen) geboren in Hoorn op 21 -09- 
1948 en opgegroeid in Alkmaar. 
Inmiddels 52 jaar getrouwd met 
Ria en samen hebben we een 
dochter en een zoon en 4 klein-
kinderen. 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 ge-
had. Veel interne opleidingen 
gedaan en veel van de wereld 
gezien. In 1982 zijn we met ons 
gezin verhuisd naar Curacao 
waar we 3 jaar onwijs hebben 
genoten van zon, zee en zalig-
heid. 
Mijn hobby’s zijn tennis, fietsen, 
bridgen en biljarten. Naast het 
raadswerk ben ik 27 jaar voorzit-
ter van “stichting welzijn voorzie-
ningen”.
Nadat ik 12 jaar voorzitter was 
geweest van de “Stichting Sport-
hal” in ‘t Zand,  heb ik 4 jaar in 
een schaduwfractie gezeten, en 
heb ik uiteindelijk 3 raadsperio-
des in de raad van Zijpe gezeten 
en veel ervaring opgedaan. 
Na twee raadsperiodes in de 
gemeente Schagen als fractie-
voorzitter wil ik nog een keer de 
kar trekken om de komende ver-
kiezingen 2022 als lijsttrekker te 
doen slagen.
Tijdens de voorbereidingen in 
2012 voor de fusie Zijpe, Haren-
karspel tot een gemeente Scha-
gen, geconstateerde ik dat door 
de overheid grote veranderingen 
zouden komen in de ouderen 
en jeugdzorg en op gebied van 
de WMO (wet maatschappelijke 
ondersteuning) en dat het goed 
zou zijn als er een partij zou ko-
men die deze grote kwetsbare 
groep zou vertegenwoordigen in 
de nieuwe gemeenteraad. Dus 
besloot ik samen met mijn vrouw 
Ria een Seniorenpartij op te 
starten. Immers een gemeente-
raad moet een afspiegeling zijn 
van de bevolking. Wat niemand 
buiten onze partij verwachtte – 
gebeurde. Als kersverse partij 
haalde we 3 zetels binnen tij-
dens de gemeenteraadsverkie-
zingen (van 2013) en na die tijd 
hebben we niet stil gezeten. Die 

raadsperiode duurde 5 jaar tot 
de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart 2018. De periode voor 
de verkiezingen hebben we van-
uit de oppositie hard gewerkt en 
elke vraag of telefoontje die we 
uit het veld kregen zijn we ach-
teraan gegaan en hebben zo 
veel mensen kunnen helpen hun 
probleem op te lossen, iets wat 
voor de persoon fijn is maar ook 
voor ons gaf het een voldaan ge-
voel iemand te kunnen helpen. 
Door al dat werk en onze poli-
tieke inspanningen werden we in 
2018 beloond door de kiezer met 
4 zetels voor onze bijdrage aan 
de politiek 
Ook nu met de verkiezingen van 
maart 2022 hopen wij natuurlijk 
weer beloond te worden met vol-
doende stemmen zodat wij de 
belangen van vooral ouderen en 
jongeren kunnen waarborgen.
We willen in de Gemeente Scha-
gen een fijn woon en leefklimaat 
scheppen waar iedereen zich in 
kan vinden en zich thuis voelt. 
Waar naar elkaar wordt geluis-
terd en dat vooral de gezond-
heidszorg, jeugd en ouderenzorg 
voldoende aandacht krijgt. De 
eenzaamheid bestrijden, zorgen 
voor behoud openbaar vervoer. 
Geluk is niet te koop en zit niet 
in een geluksbankje, geluk is 
een gevoel van welzijn. De Se-
niorenpartij 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 
hopen door uw stem uw belan-
gen te kunnen blijven behartigen 
in de nieuw te vormen college...

Zeker wat het probleem wonen in onze gemeente betreft moeten we er 
alles aan doen om goedkopere woningen voor jong en oud te bouwen. 
Tot nu toe is er bij de bouwprojecten gekozen voor de duurdere vrijstaan-
de woningen en 2 onder een kap. Om de doorstroming te bevorderen 
moeten er met spoed betaalbare woningen voor jong en oud gebouwd 
worden. Ook moet er eindelijk een mogelijkheid voor jongeren komen 
om Tiny houses te kunnen bouwen. Tiny houses zijn kleine woningen 
van ongeveer 32 M2 groot. Een optie zou dan zijn dat de gemeente de 
grond verhuurd aan de bouwers, zodat de toekomstige bewoners alleen 
maar behoeven te investeren in het bouwen daarvan.  De Seniorenpartij 
wil zich hier de komende 4 jaar voor inzetten om dit te realiseren..

Perry Vriend

Tiny 
houses

’t Zand:
Bedrijven moeten uit kunnen 
breiden
Woningbouw voor jongeren
10 tiny houses 

Burgerbrug:
Woningbouw sociaal,koop en 
starters
CPO project aanwijzen 
De weg Grotesloot westzijde 
vernieuwen 

Burgervlotbrug:  
Vaste oeververbinding 
N 9 omleggen
 
Callantsoog:  
Uitbreiding parkeergelegenheid 
rond Zwanenwater
Woningbouw voor jongeren & 
senioren
10 tiny houses  
Veilige fietsverbinding
 

Dirkshorn:  
Woningbouw t.b.v. starters 
Kano- en sloepennetwerk uitbrei-
den
   
Enigenburg:
Behoud van de cultuur en histori-
sche waarden
   
Groote Keeten:  
Stoppen met uitbreiding recrea-
tieve parken
Creëren van rustpunten d.m.v. 
plaatsen van bankjes
   
Oudesluis:  
Weg Grote Sloot Oudesluis - 
Schagerbrug westzijde fietsstraat 
maken
Grote Sloot promoten als 
toeritische trekpleister
Meer sociale woningbouw voor 
starters en gezinnen op het ter-
rein Timmerfabriek
Nieuwbouw realiseren  
Behoud van de cultuur en histori-
sche waarden

Petten:   
Huurwoningen voor senioren en 
jongeren
10 tiny houses  
Koopwoningen voor starters/jon-

geren
DOP huisvesting definitief regelen 
incl. uitbreiding inzetten voor een 
Health-  en Energy campus  
   
Schagen:
Bereikbaarheid van de midden-
stand borgen
Gedempte Gracht bereikbaar 
houden vanaf de markt 
20 Tiny houses  
Aanleg randweg Muggenburg Zuid 
onder spoor richting N241
Meer parkeerplekken rond het 
centrum
Knarrenhofje Jozef Israël straat 
tbv jongeren en senioren
Verkeerscirculatieplan realiseren
Behoud landelijke uitstraling pol-
der Schagen zuid-oost
Behoud van de cultuur en histori-
sche waarden

Schagerbrug:  
Meer koopwoningen voor starters 
en jongeren
Meer huurwoningen voor jongeren 
en senioren
Behoud van de cultuur en histori-
sche waarden
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Opnieuw verkiesbaar, dat is wel 
even overleggen met mijn man. 
Want als die er niet achterstaat 
dan werkt het niet Als oudste 
dochter van gescheiden ouders 
word je snel volwassen. Ben ik 
daar slechter van geworden?Echt 
niet, wel sneller zelfstandiger 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 van-
zelf. Toch een mooie jeugd gehad, 
met een lieve moeder die je ver-
antwoord vrij liet. Daardoor heb 
ik veel voor een jeugdvereniging 
kunnen en mogen doen. Uiteinde-
lijk zijn mijn man en ik terechtge-
komen in een tabakszaak in het 
Makado centrum inSchagen (Mul-
der tabak) en altijd hard gewerkt 
met veel plezier. En daar hadden 
we gelukkig fantastische mede-
werkers/meedenkers. Wie had  
dat verwacht! Later uitgebreid 
met nog 3 bedrijven: automa-
tenbestand, videotheek en een 
kantoorboekhandel in IJmuiden. 
December 1999 het laatste bedrijf 
verkocht na ieder minstens 80 uur 
in de week gewerkt tehebben, 
nooit met tegenzin dan tellen de 
uren niet zo. Na een half jaar las 
ik in de krant: tekorten in de thuis-
zorg! En ik heb tijd en ben thuis. 
Dat was mijn eerste opleiding in 
de zorg, dus toch maar eens gaan 
praten bij het uitzendbureau. 
‘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 23/7 bij mensen 
thuis. Wat een dankbaar werk, 
kan daar wel een boek over 
schrijven. Vandaar uit in de O. R 

( ondernemingsraad) en in het D. 
B (dagelijks bestuur)Na de fusie 
van Zaanstreek Waterland, Am-
sterdam 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 raadswerk 
met pijn in mijn hart gestopt met 
de terminale nachtzorg (totaal 14 
jaar).  Ik heb ook nog wat tijd voor 
mantelzorg genomen: voor mijn 
moeder en voor de dementeren-
deweduwe van mijn vader.  Dus 
dat ik in het sociale domein werk 
is een logische stap. Het is deze 
9 jaar raadswerk wel duidelijk dat 
het geen baan is van 0900 tot 17. 
00 uur. Ook al ligt mijn hart bij het 
sociaal domein, er word meer van 
mij gevraagd. Weten wat er speelt 
in de gemeente Schagen, waar 
lopen inwoners tegenaan?Vragen 
die leven verdienen aandacht. En 
eerlijk ook nee is soms een ant-
woord. Ook al zal ik er alles aan 
doen, om samen naar een oplos-
sing te zoeken. Graag wil ik nog 
langer met dit werk doorgaan, de 
energie heb ik ervoor. 

Armoede in Nederland wat verwacht je dan?

Armoede in Nederland wat verwacht je dan?
Niet dat mensen het alarmsysteem van de thuiszorg niet kunnen betalen.
(Kosten inclusief centrale €30. Per maand)
Niet dat je met je loon bijna geen vaste lasten kunt betalen.
Dat je niet gezond kunt eten omdat het te duur is.
Armoede is slecht voor je gezondheid, Is vaak van je geboorte af al 
bepaald.
Kosten voor de gezondheidszorg zijn vele malen hoger bij armoede.
Wij willen als Seniorenpartij kijken wat wij kunnen doen om armoede te 
voorkomen.
Inwoners steeds weer informeren wat er mogelijk is.
(Huisbezoek)
Wij als gemeente weten wie daarvoor in aanmerking komen.
Pro actief benaderen, helpen waar nodig/ mogelijk is.
1 op de 13 kinderen leeft onder de armoedegrens. (kind- pakket)
De Seniorenpartij wil toekomst voor de kinderen van nu en volgende 
generaties.
Het ouderenpakket moet meer aandacht krijgen, en makkelijker / een-
voudiger in te vullen zijn.
Leveren en later incidenteel controleren, niet alle ouderen werken  met 
een digid.
Zij komen dus tussen de wal en het schip te vallen, daar moet dus 
extra aandacht voor zijn.
De FNV geeft daar tips voor en daar zullen wij ons voordeel mee doen.
Als Seniorenpartij willen wij geen tweedeling in de maatschappij.
Wij willen kansen creëren om vooruit te komen.
Want de jongeren van nu zijn de ouderen van de toekomst.

Marga,

Jannie en ik willen je heel hartelijk bedanken voor de steun die we 
van je mochten ontvangen gedurende ons protest, samen met onze 
buren de familie Ooijevaar, tegen het toestaan van de gemeente de 
in- cq. uitrit naar en van recreatiepark De Wielen als in- en uitgang 
van de camping te gebruiken. Door deze toestemming ontstaat een 
gevaarlijke verkeerssituatie in de bocht van de Dorpsstraat in Sint 
Maarten tussen de huisnummers 52 en 52 A. 
Dank zij jouw steun, zowel het luisterend oor als het geven van ad-
viezen bij de verdere aanpak van ons bezwaar, hebben we nu een 
prachtig resultaat geboekt: ‘de omgevingsvergunning is geweigerd’, 
zodat de actie, in de vorm van bezwaar tegen de weigering, nu van 
de eigenaren van het recreatiepark moet komen.
Dank je wel voor je inspanningen.
Met vriendelijke groet,
Jannie en Jaap Mazereeuw

Geweigerde omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen, 
dan wel veranderen, van een uitrit op de locatie De Wielen tus-
sen Dorpsstraat 52 en 52a, 1744 KL in Sint Maarten
omgevingsvergunning | Gemeente Schagen | 23-11-2021

Het eerste bankje is geplaatst in Tuitjenhorn en wel op 26 februari 2021
Daar is n.l. een groenadoptie plan gerealiseerd en het bankje is neerge-
zet om er van te genieten van het mooie uitzicht. Tevens draagt het bij 
tot mooie gesprekken, wat vooral voor hen die alleen zijn (eenzaam) erg 
fijn is.
De Seniorenpartij Schagen houdt haar woord.

Kunst en Cultuur beleid
De Seniorenpartij Schagen vindt kunst en cultuur belangrijk.
Wij hebben daarvoor binnen de gemeente de Kunst- en Cultuur Ad-
viesraad Schagen ingesteld. Hiervoor zijn vanuit de gemeenteraad gel-
den beschikbaar gesteld. Met deze gelden kunnen zij de bestaande en 
nieuwe kunstprojecten financieren. Natuurlijk vindt de Seniorenpartij dat 
kunst bereikbaar moet zijn voor jong en oud, ongeacht of je daar vanuit 
de thuissituatie mee kennis maakt. De Seniorenpartij vindt dat kinderen 
via school kennis moeten kunnen maken met kunst en cultuur. Dit kan 
onder meer door kunstenaars uit te nodige op scholen en kinderen laten 
kennis maken met hun werk. Wij vinden wel dat kunst en cultuur beter 
onderhouden moet worden, zodat het zichtbaar en vooral toonbaar blijft.

Het eerste bankje is geplaatst in 
Tuitjenhorn en wel op 26 februari

Marga Mulder

Schagerbrug (vervolg) :
CPO gebied aanwijzen 
5 tiny houses  
Creëren van rustpunten d.m.v. 
bankjes
Behoud van het dierenparkje
Fietspad Schagerbrug - Schagen 
vernieuwen 
Fietsroutes veiliger maken bij 
oversteekplekken
Vrachtverkeer weren uit het dorp 
dmv omleidingsroutes
2e in-/uitgang Hoenderpark rea-
liseren
   
Sint Maarten:
Riool vervangen Dorpsstraat
Woningbouw voor jongeren & 
senioren
Fietspad(en) vernieuwen en veilig 
maken
Picknickbank plaatsen bij de 
ijsbaan geschikt voor rolstoelge-
bruikers
Bestrating Dorpsstraat vervangen 
Uitbreiden van het aantal parkeer-
plaatsen in het centrum
   
Sint Maartensbrug:
De weg Grote Sloot westzijde 
vernieuwen 
N9 omleggen  
   
’t Zand:
Bedrijven moeten uit kunnen 
breiden
Senioren en jongerenhuisvesting 
koop en huur
Sporthal moet uit kunnen breiden
   
Tuitjenhorn:
Riolering vervangen en bestrating 
vernieuwen
Woningbouw voor jongeren,
 senioren en starters
10 Tiny house  
CPO gebied aanwijzen 
Fietspad vernieuwen en veilig 
maken
Realiseren van meer parkeerplek-
ken rond het centrum
Bereikbaarheid van de midden-
stand borgen
   
Waarland:
Sporthal voorzien van zonnepa-
nelen
Jongeren & Seniorenhuisvesting
CPO gebied aanwijzen 
Elektrakabels verzwaren in over-
leg met Liander

Warmenhuizen:  
Vervangen van het riool  
Woningbouw voor jongeren,
senioren, en starters
10 Tinyhouses  
CPO gebied realiseren Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap
Bloemen en groententuin bij An-
gelapark realiseren
Plaatsen bij deze tuin van een 
picknick bank
Elektrakabels verzwaren in over-
leg met Liander
Bestrating vervangen Dorpsstraat
Bereikbaarheid van de midden-
stand borgen
Kunstgrasveld voor  VIOS waar-
door intensiever gebruik mogelijk 
is

Wat doet de 
Seniorenpartij 
per kern

Mijn naam is Marianne Wijnker, 
geboren in Zijdewind.
Na zeven jaar in ’t Veld gewoond 
te hebben, samen met mijn man, 
zijn wij sinds 1986 neergestreken 
in Waarland aan de Slootgaard-
weg; “de sloeierd” voor ingewij-
den. Hier zijn ook onze kinderen 
geboren.
In het dagelijks leven ben ik 
werkzaam bij de Noordwest-zie-
kenhuisgroep, locatie Alkmaar, 
het vroegere MCA, waar ik nu al 
bijna 50 jaar werkzaam ben.
Naast mijn baan ben ik 20 jaar 
EHBO-instructeur geweest  en 
verzorgde ik bij o.a. EHBO-
Waarland de lessen. Ook ben ik 
al vele jaren bestuurslid bij EHBO 
Waarland. Vanaf de start van het 
AED project  in 2010, geef ik AED 
en reanimatie trainingen voor de 
gemeente Schagen en ben ik lid 
van de AED-werkgroep.
In 2017 hebben de gemeenten 
Schagen, Langedijk en Heer-
hugowaard, de cursus politiek-
actief georganiseerd. Hierdoor is 
mijn interesse en kennis van de 
politiek verder ontwikkeld. 
Na deze cursus ben ik naar ver-
schillende politieke partijen ge-
gaan om een vergaderavond bij 
te wonen. Hierdoor kwam ik er-
achter dat een lokale partij beter 
bij mij past en heb ik mij aange-

sloten bij de seniorenpartij. Bij 
deze partij kan ik mij het beste 
vinden in de ideeën en idealen 
en voel mij hier thuis. Nu ben ik 
alweer bijna 4 jaar steunfractielid 
voor de seniorenpartij.  
Ik wil mij in de raad sterk maken 
voor o.a. welzijn, duurzaamheid, 
veiligheid, betaalbare woningen 
voor jong en oud. Kortom voor 
een goed en gezond leefklimaat 
voor alle inwoners.
Vandaag zorgen voor morgen.
Motto:
Een mens heeft twee oren en 
één mond, dus er moet meer ge-
luisterd worden dan gesproken.

Marianne Wijnker
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Ik ben Cor Quint, 71 jaar jong, 
gehuwd en heb 2 kinderen en 
3 kleinkinderen. Sinds 2016 ge-
pensioneerd. Getriggerd door de 
toeslagenaffaire ben ik op zoek 
gegaan naar een plaatselijke po-
litieke partij om mijn kennis in te 
kunnen zetten en waarvan ik de 
doelstellingen kon onderschrij-
ven. Zo kwam ik uit bij de Seni-
orenpartij Schagen.
In mijn werkzame leven heb ik 
enkele jaren als telegrafist bij de 
Marine gewerkt. Daarna zette ik 
mijn werk voort bij de politie waar 
ik diverse afdelingen heb doorlo-
pen en ervaring heb opgedaan 
op tal van terreinen en tot slot 
bij de sociale dienst als sociaal 
rechercheur en intern controleur. 
Het zal u niet verbazen dat ik niet 
tegen onrecht en het schenden 
van de integriteit kan. Dat heb 
ik geprobeerd in mijn werkzame 
leven te bestrijden. Temeer dat 
mijn politieke drang werd aan-
gewakkerd tijdens de toeslagen 
affaire.
Na mijn aanmelding bij de Senio-
renpartij Schagen werd ik al snel 
beëdigd als steunfractielid. Voor 
de gemeenteraadsverkiezing in 
maart 2022 heb ik me kandidaat 
gesteld als gemeenteraadslid. 
Ik voel me als een vis in het wa-
ter op de gebieden van financiën, 
het sociaal domein en openbare 
orde en veiligheid. Ook schuw ik 

de digitalisering niet.
Omdat ik in mijn vrije tijd veel 
met muziek, in brede zin van het 
woord, bezig ben is ook het cul-
turele aspect van het leven mij 
niet onbekend.
Kortom waar ik voor sta is dat er 
pas besluiten worden genomen 
als er een volledig afgesproken 
traject is doorlopen. Geen loze 
beloften en toezeggingen, maar 
gefundamenteerde uitspraken 
conform de afspraken.
Uw stem gaat bij de Seniorenpar-
tij Schagen niet verloren. Daar 
wordt aandacht aan geschon-
ken. Zowel voor de jongere – als 
de oudere inwoner van Schagen.

Cor Quint

Ik ben Louis Roozendaal, 69 jaar 
en 49jaar getrouwd met Afra van 
Diepen. Vader van twee dochters 
en een zoon. Wij hebben 8 klein-
kinderen. Ik woon mijn hele leven 
in het ’t Rijpje.
Op 15 jarige leeftijd ben ik mijn 
arbeidzame leven gestart als tim-
merman 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 gemeente Harenkarspel (Jo-
zefpark, Hornhoeve, Sint Maar-
tenshof, Sabinahof, Angelapark). 
Hierna werd ik opzichter bij een 
woningstichting. Waar ik mij de 
laatste jaren bezig heb gehou-
den met nieuwbouw projecten 
en groot onderhoud. Op project 
basis werk ik nog steeds bij deze 
organisatie.. 
In de jaren, dat onze kinderen 
de Martinusschool in ’t Rijpje 
bezochten, was ik vele jaren be-
stuurslid van deze school en het 
R.K. Genootschap. Als hobby 
heb ik 37 jaar grasparkieten ge-
kweekt. Hiervoor heb ik in diverse 

besturen gezeten. Nu heb ik als 
hobby de racefiets. Deze zomer 
heb ik samen met twee kleinkin-
deren 3 weken in de Alpen ge-
fietst. Waar wij de meest bekende 
bergen de o.a. de Alpe d’Huez en 
de Mont Ventoux hebben beklom-
men.
De gemeente politiek is een aan-
tal jaren geleden op mijn pad 
gekomen. Het onafhankelijk zijn 
van landelijke partijen en de fijne 
sfeer spreekt mij aan. Daarnaast 
is er veel aandacht voor zaken 
waar de bewoners in onze ge-
meente tegen aan lopen. Het 
serieus nemen van zaken, goed 
naar de bewoners luisteren met 
problemen en ze zo nodig bezoe-
ken is een groot goed van onze 
partij. 
Sinds een paar jaar ben ik ook 
Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur 
en Senioren Woonadviseur bij 
Wonen Plus Welzijn. Ik adviseer 
vaak oudere bewoners uit de 
gemeente Schagen bij het aan-
passen van hun woningen of 
verhuizen naar andere locaties. 
Ook ben ik binnenkort 1 van de 
15 energie coaches van de ge-
meente Schagen. Deze gaan 
onze inwoners adviseren bij het 

verduurzamen van hun woning.  
Daarnaast ben ik vrijwilliger bij de 
zorgboerderij van onze dochter ’t 
Roode Hart in Burgerbrug. 
Met mijn van huis uit agrarische 
achtergrond, ervaring in de bouw-
sector en affiniteit met ouderen 
en zorg voel ik mij thuis bij de Se-
niorenpartij Schagen. Waarvoor 
ik mij -indien ik in de gemeente-
raad gekozen zal worden- de ko-
mende jaren volop zal inzetten.

Mijn naam is Truus 
Cooper-Limmen.
Ik ben geboren en getogen in 
Schagen,1955 , als nummer 6 
van 7 kinderen.
Ik heb mijn jeugd altijd in de Hoep 
gewoond,  ben in 1980 getrouwd 
en woon sinds die tijd in Groene-
weg.
Wij hebben 3 dochters en 5 klein-
dochters.
Vanaf 2013 doe ik veel vrijwilli-
gerswerk, maar door de corona 
kwam daar plotseling een einde 
aan en had ik tijd over .
Ik ben altijd al geïnteresseerd in 
politiek, en een advertentie  van 
de seniorenpartij zorgt dat ik me 
aansluit bij deze partij, Zo is de 
bal gaan rollen.
De Senioren Partij Schagen is 
een plaatselijke partij; natuur-
lijk moet je je aan de landelijke 
regels houden, maar een lokale 
partij heeft toch meer hart voor 
de eigen burgers.
De senioren partij is een actieve 
partij, die zich inzet voor ouderen 
omdat deze groep zich vaak niet 
gehoord voelt. Natuurlijk zetten 
zij zich ook in voor de jongeren, 
dat zijn immers de senioren van 
de toekomst.
Ik voel me maatschappelijk erg 
betrokken bij de gemeente en wil 
me graag inzetten voor het be-
lang van de inwoners.

Schagen is een ontzettend leuke 
stad, maar het kan beter !
Zo vind ik dat er veel meer ge-
luisterd kan worden naar de bur-
gers.
Meer openheid, duidelijkheid, 
eerlijkheid. Ik denk dat de SPS 
de partij is die alle tijd, aandacht 
en kennis in huis heeft om Scha-
gen tot een nog fijnere plaats 
maakt om te wonen.
Daarom, Stem op de Senioren 
Partij Schagen, lijst 2 ….de partij 
die zich inzet voor de burgers en 
wel naar ze luistert.

Slechte staat fiets- en wandelpaden
Er heeft in de afgelopen jaren vooral in de buitengebieden vrijwel geen 
onderhoud plaats gevonden aan de fiets- en wandelpaden in de ge-
meente Schagen. De gevolgen zijn helaas duidelijk zichtbaar. Er is veel 
lapwerk verricht met name in de dorpen Warmenhuizen, Stroet, Tuitjen-
horn en Waarland,
terwijl de bevolking in een hoog tempo aan het vergrijzen is. Ook het 
aantal ouderen met elektrische fietsen neemt toe. Maar ook als voet-
ganger is de slechte staat van deze paden een doorn in het oog van de 
Seniorenpartij Schagen en het is vooral gevaarlijk.
De afgelopen jaren zijn er veel bestaande wandel- en fietspaden met 
spoed hersteld en moeten ook deze vrij blijven van reclameborden en 
obstakels. Bomen die veel terugkerend overlast geven aan fiets- en wan-
delpaden dienen te worden verwijderd.
Om de kans op ongelukken ook op de lange termijn te verminderen, wil 
de Seniorenpartij Schagen de komende jaren dat er structureel middelen 
vrij worden gemaakt voor herstel van wandel- en fietspaden in onze ge-
meente. Wij gaan voor goed onderhoud van wegen en trottoirs, die voor 
iedereen veilig zijn.
 

Op een zonovergoten dag in juli gingen wij naar het strand voor een uitje 
van de “zonnebloem”. Door omstandigheden kon ik al jaren niet op het 
strand komen, wat een verrassing!! Daar aangekomen ging ik in de elek-
trische strandrolstoel heerlijk het strand op, en zelfs tussen  begeleiders 
in, op blote voeten de branding in. 
Een klein meisje zat te spelen met zand en schelpjes. Ze keek me aan en 
kwam naar me toe met in haar handje een paar schelpjes. Fantastisch, 
wat een super ervaring dat op initiatief van de “Seniorenpartij” en het 
“gehandicapte platvorm” mogelijk is gemaakt, en door sponsoring deze 
strandrolstoel hebben kunnen aanschaffen. Wat heb ik genoten! 

Groetjes Truus Foto Ton v/d Logt

Truus Cooper-Limmen

Louis Roozendaal

Nu steeds meer mensen zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis blijven 
wonen, neemt de vraag naar woon-
vormen die geschikt zijn voor seni-
oren sterk toe. Er zijn inmiddels al-
lerlei verschillende mogelijkheden, 
en hoe mooi zou het zijn om zelf 
betaalbare woningen voor oude-
ren te bouwen. Belangrijk daarbij 
is om te onderzoeken waar in de 
gemeente Schagen binnen de 
bebouwde kom een bouwlocatie 
mogelijk is. Dan is het een goede 
optie om met een “Collectief Par-
ticulier Opdrachtgeverschap”aan 
de slag te gaan. Belangrijk is om 
gelijkgestemden te vinden die sa-
men een hofje willen bouwen wat 
kleinschalig is, op maat en betaal-

baar. De hofjes bieden 
een moderne vorm van 
nabuurschap, een ge-
meenschap waarin be-
woners met elkaar zorg 
dragen voor het onder-
houd van het hofje. In een 
hofje staan alle woningen 
rond een gemeenschap-
pelijke binnenplaats. Ie-
dereen woont zelfstandig 
en naar eigen smaak. 
De bewoners kunnen ge-
zamenlijk dingen ondernemen 
en elkaar helpen waar nodig. Er 
is sociale controle, en kan een-
zaamheid voorkomen, maar ook 
is zodoende doorstroming van 
huizen. De seniorenpartij wil zich 

 Knarrenhofjes

hier hard voor maken en als wij in 
de volgende raadsperiode in de 
coalitie komen,  dit in het coalitie 
programma plaatsen. Wij zullen 
dan een oproep plaatsen voor ge-
interesseerden om dan gezamen-
lijk dit op te pakken..

Algemeen  
Gratis parkeren gehele gemeente
Bedrijven moeten kunnen uitbrei-
den binnen de gehele gemeente
Winkels concentreren in centrum

Zonnepanelen op alle gemeente-
gebouwen en verenigingsgebou-
wen in elke kern
Fiets- en wandelroutes waar 
mogelijk uitbreiden en structureel 
beter onderhouden
Tradities en festiviteiten zoveel 
mogelijk toe staan en regels 
daarvoor beperken

Wat doet de 
Seniorenpartij 
per kern

Seniorenpartij Schagen
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Ik ben Arthur van de Wateringen 
en zag het levenslicht op 3 juni 
1955 in Amsterdam. Na enkele 
verhuizingen van mijn ouders in 
verband met een dienstbetrek-
king bij de Hoogovens streek 
ik als 11-jarige neer in Alkmaar, 
waar ik de HBS/HAVO volgde. 
Na school monsterde ik aan op 
de Oranje Nassau van de toen-
malige KNSM en maakte in mijn 
ogen een wereldreis van een 
aantal weken op de grote zeeën, 
want ik moest en zou stuurman 
op de grote vaart worden zoals 
mijn ooms. Bleek toch niet mijn 
ding en zo kwam ik in 1973 op de 
opleidingsschool van de Rijkspo-
litie in Apeldoorn terecht.
Van 1973 tot en met 1991 heb 
ik gewerkt als rijkspolitie-politie-
man op de landgroepen Anna 
Paulowna en Heiloo en heb circa 
10 jaar deel uitgemaakt van de 
Mobiele Eenheid. Na de reorga-
nisatie ben ik een aantal jaren 
restauranteigenaar geweest in 
Haarlem, om vervolgens in 2001 
mijn loopbaan te vervolgen bij de 
Nederlandse Spoorwegen. Hier 
kwam ik onder meer terecht in de 
onderdeelcommissie van de On-
dernemingsraad en leerde de in-
en outs van “politiek” bedrijven.
Op landelijk niveau hield ik mij al 
jaren bezig met hand -en span-
diensten voor een aantal politie-
ke partijen, maar ik was nog niet 
gerijpt om daar mijn tijd volledig 
aan te besteden.
Nu, 27 jaar woonachtig in Scha-
gen, gelukkig getrouwd, 4 kinde-
ren en 5 kleinkinderen verder, 
vond ik het tijd om mij volledig 
te storten op de gemeentelijke 
politiek, daar ik van mening ben, 
dat er juist binnen de gemeente 
een boel (in) te halen is op de 
welbekende, maar ò zo belang-
rijke knelpunten. Mijn interesse 
gaat vooral uit naar de domeinen 
woningbouw, seniorenbeleid, 
(verkeers)veiligheid, landbouw, 
infrastructuur en openbaar ver-

voer.  Het sociale domein laat 
ik met een gerust hart over aan 
mijn geweldige fractiegenoten. 
Na een ruime oriëntatie en de 
nodige aanvullende cursussen 
vond ik mijn plek binnen de Se-
niorenpartij Schagen. Een partij 
met een duidelijke no-nonsense 
filosofie.
Prima, ruimdenkende mensen 
met het hart op de goede plaats, 
die zich met hart en ziel inzetten 
voor de wensen van de mensen 
JONG en OUD in de gemeente 
Schagen. Ons credo luidt niet 
voor niets : “Seniorenpartij Scha-
gen Voor Jong en Oud” en “de 
Jongeren zijn de Senioren van 
de toekomst”. Wij denken niet al-
leen aan de stad Schagen, maar 
aan de gehele gemeente Scha-
gen.
Ik hoop een ieder van U te mo-
gen begroeten en het gesprek 
met u aan te gaan na de verkie-
zingen van 16 maart 2022. Wilt 
U mij ontmoeten en het gesprek 
aangaan, stem dan op 16 maart 
2022 op de Seniorenpartij Scha-
gen voor Jong en Oud , LIJST 2.
O ja, buiten de Seniorenpartij 
om, ben ik ook nog voorzitter van 
de Buurtbusvereniging Zijpe-Ha-
renkarspel en secretaris van de 
OMNI, de overkoepelende orga-
nisatie van 11 buurtbusverenigin-
gen in Noord Holland.
Ik sluit af met de hartelijke groe-
ten en een tip : 
STEM LIJST 2 Seniorenpartij 
Schagen voor JONG en OUD. 

Ton Schouten is een geboren Hil-
versummer. Ik ben de derde zoon 
en heb nog een zus die na mij 
geboren is. Ons gezin bestond 
vanaf 1945 uit een moeder die 
oorlogsweduwe was geworden, 
dus uit 5 personen. Daar mijn 
vader februari 1945 is afgevoerd 
door de Duitsers en niet meer is 
terug gekomen.
Gelukkig was mijn moeder een 
sterke persoonlijkheid die ons 
kinderen veel verantwoordelijk-
heid heeft bijgebracht en altijd 
gestimuleerd heeft in onze ont-
wikkeling. Ik was namelijk niet 
zo’n studiebol in mijn jonge jaren. 
Als er een bal in de buurt was, 
dan ging ik er achteraan.
Na de lagere school kwam ik 
daarom op de ambachtsschool 
te recht, waar ik vooral mijn han-
den heb leren gebruiken. Na de 
ambachtsschool ben ik naar de 
bedrijfsschool van Philips in Hil-
versum gegaan waar voor zwak-
stroomhulpmonteur ben opge-
leid. Om daarna ben ik het bedrijf 
in gegaan en ’s avonds doorge-
gaan voor zwakstroommonteur 
te leren. In die periode ontstond 
er een devaluatie van diploma’s 
(in mijn ogen), daar op de afde-
ling waar ik werkte het besluit ge-
nomen was dat na twee jaar het 
monteurs diploma niet meer vol-
doende was en er minimaal een 
technicus diploma vereist was, 
wat na het monteurs diploma be-
haald moest worden.
U begrijpt dat dit niet motiverend 
werkte, daar ik het gevoel kreeg 
achter de feiten aan te lopen.
Ik ben dus met mijn moeder 
gaan praten, omdat ik liever voor 
scheepsmachinist wilde gaan 
leren. Iets wat ik eigenlijk al na 
de ambachtsschool had gewild. 
Mijn moeder dacht echter dat dat 
niets zou worden door mijn hon-
ger naar de voetbal. Als oorlogs-
weduwe kreeg ons gezin echter 
een zeer goede begeleiding van 
maatschappelijk werk van de 
Stichting 1940-1945. Deze test 
viel positief uit, waardoor ik de 
kans heb gekregen (met een stu-

diebeurs door hun verstrekt) de 
opleiding te volgen. Na geslaagd 
te zijn ben ik gaan varen en ben 
opgeklommen naar 2e wtk. 
Ondertussen was ik getrouwd en 
was mijn eerste dochter geboren. 
Echter mijn vrouw kreeg gezond-
heid problemen, met een tweede 
opkomst, dus besloot ik een baan 
op de wal te zoeken, om haar te 
ontlasten en te ondersteunen. 
Met mijn opleiding en ervaring 
was het geen probleem om een 
baan op de wal te vinden. Het 
werd een baan als assistent be-
drijfsleider in de procesindustrie 
in de Zaanstreek. Wij woonden 
toen in Heiloo, waar mijn vrouw 
geboren was, dus dit was goed te 
bereizen.
Na hier zo’n 1½ jaar gewerkt te 
hebben, de ploegendienst beviel 
me niet zo, ben ik gaan sollicite-
ren en bij Kennemer Luchtbehan-
deling in Schagen terecht geko-
men in de bedrijfsleiding, waar 
ik met groot plezier heb gewerkt.  
Door mijn werk ben ik dus in 1974 
in Schagen komen wonen. 
Daar heb ik zo’n 8 jaar gewerkt 
en ben daarna bij een bedrijf in 
de ramenindustrie (in Staphorst) 
gaan werken (ook weer in de be-
drijfsleiding). Het heen en weer 
reizen was echter een grote be-
lasting. Ik ben dus begin jaren 80 
gaangaan leren voor leraar in het 
technisch onderwijs, dit was mo-
gelijk met mijn vooropleiding en ik 
kreeg dispensatie om als leraar te 
beginnen op de Streekschool in 
Beverwijk. Daar ben ik begonnen 
met het verzorgen van de theo-
retische lessen voor de Bemetal 
leerlingen van de bedrijfsschool, 
van toen nog de Hoogovens. Na 
mijn lerarenopleiding voltooid te 
hebben kwamen ze bij me of ik 
lessen zou willen verzorgen voor 
de leerlingen procestechniek, 
ook voor de Hoogovens. Het 
werd uit eindelijk overdag Pro-
cesleerlingen en twee avonden 
monteurs- en technicus opleiden 
de vervolg opleiding van de Be-
metal opleiding.
Dit heb ik met veel plezier 23 jaar 

gedaan tot mijn pensioen.
Mijn grootste hobby’s zijn  zeilen 
en tuinieren in de volkstuin. 
Ik ben met een tussenpoos van 
enkele jaren 11 jaar voorzitter ge-
weest van Watersport vereniging 
Jan van Ketel en zo een bijdrage 
geleverd aan de gemeenschap 
van Schagen. 
In 2012 werd  ik door Perry 
Vriend gevraagd mee te doen 
met de oprichting van de Senio-
renpartij Schagen. Perry kende ik 
van de watersport vereniging en 
na overleg met mijn vrouw, heb 
ik hier ja op gezegd, waarop ik 
in de lokale politiek terecht ben 
gekomen. Ik heb hier geen spijt 
van gehad, ondanks dat je het als 
politicus nooit goed doet, heb ik 
hier veel voldoening in gevonden 
en met een zeer prettige ploeg 
mensen binnen onze partij kun-
nen samenwerken in een heel 
goede harmonie, waardoor al 
die vrije tijd die je er in stop het 
gevoel geeft dat deze waardevol 
is besteed, ondanks dat je wel 
eens wat sneller resultaat zou 
willen zien. Ondanks mijn leef-
tijd van momenteel 78 jaar hoop 
ik dan ook een bijdrage aan de 
gemeenschap van de gemeente 
Schagen te kunnen leveren, niet 
alleen voor de ouderen, maar ze-
ker ook voor de jongeren, met de 
door mij opgedane kennis en le-
venservaring.

Ton Schouten

•  Geen windmolens op land maar open 
staan voor  kernenergie

• Daken gebruiken ipv zonneweides
• Nog niet van het aardgas af
• Goede infrastructuur
• Gratis parkeren en behoud blauwe zone
• Trottoir veilig maken en houden
• Armoedebestrijding
• Uitbannen laaggeletterheid
• Gratis zwemonderwijs voor jong en oud

•  Meer aandacht voor mensen met een 
beperking

•  Geen verhoging lokale belastingen,  
alleen indexeerden

•  Verstrekken starters- en blijvers leningen
• Minimaal 40% sociale woningbouw
•  Geen woningsplitsing voor commerciële 

doeleinden 
•  Bevorderen ‘Knarrenhofjes’ voor jong en 

oud

Gehandicapten in de gemeente 
Schagen krijgen toch gratis 
toegang tot het strand

Ton Schouten

Speerpunten:

Arthur van de Wateringen

De Seniorenpartij Schagen 
heeft zich hier voor sterk ge-
maakt en aangegeven dat 
mensen met een beperking 
ook gratis toegang hebben 
tot het strand net zo als de 
overige bezoekers.

Vallen en wonen.
Door de vergrijzing, maar ook 
doordat er geen geschikte wonin-
gen beschikbaar zijn voor ouderen 
zijn er veel ongelukken door vallen 
in- en om de woning. Bij mensen 
boven de 65 jaar zijn dit er jaarlijks 
in meer dan 110.000 gevallen.
Meer dan 70.000 ouderen komen 
op de spoedeisende hulp van een 
ziekenhuis terecht. Het breken van 
heupen en polsen komt het meest 
voor. Terwijl er ongeveer 4.000 ou-

deren als gevolg van het vallen ko-
men te overlijden. 
Van deze cijfers schrik je! Maar 
wat kunnen wij er aan doen?
In de gemeente Schagen hebben 
wij de vrijwilligers organisatie Wo-
nen Plus Welzijn (WPW). De Seni-
oren Ouderen Adviseurs van deze 
organisatie komen op verzoek uw 
woning inspecteren en geven tips 
om de veiligheid in- en om de wo-
ningen te verbeteren. Een van de 
adviseurs is ons kandidaat raads-
lid Louis Roozendaal. Ook werden 

er samen met de ouderen bonden 
bijeenkomsten georganiseerd over 
langer thuis wonen. Door corona is 
dit tijdelijk gestopt, zodra het weer 
kan gaat WPW dit ook weer op-
pakken. 
Dagelijks bewegen is heel belang-
rijk, omdat de spierafname rond je 
50ste levensjaar begint. Door in 
beweging te blijven kunnen wij dit 
proces vertragen. Als voorbeeld 
kennen wij allemaal wel iemand, 
die in het ziekenhuis heeft gele-
gen. Een week op bed liggen kost  

1,4 kg aan spiermassa en 10% 
aan spierkracht.
Naast bewegen is zorgen voor re-
gelmatig en goed eten belangrijk, 
vergeet hierbij ook de eiwitten niet.
De Seniorenpartij Schagen vindt 
het belangrijk, dat een organisatie 
als WPW goed  preventief werk 
doet en daar waar mogelijk meer 
faciliteiten moet krijgen om hun 
werk goed te kunnen doen.


