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Onderwerp: gemeenteraadsverkiezingen

LAMBERT RITECO LIJSTTREKKER GROENLINKS IN DE GEMEENTE SCHAGEN

Met 15 kandidaten gaat Groenlinks op 16 maart 2022 in de gemeente Schagen de verkiezingen
in. Een mooie lijst kandidaten met een goede balans tussen nieuw, ervaren, jong, oud, man,
vrouw, stad en dorp.

De afgelopen 4 jaar heeft Groenlinks zich in Schagen laten zien als een kritische maar positieve
fractie in de gemeenteraad. Een fractie die actief meedoet en zich laat horen. En ook komende
jaren wil Groenlinks zich inzetten voor een groene, sociale eerlijke en open gemeente, waarin het
voor jong en oud fijn wonen is, in een gezonde leefomgeving en waar wij houden van de natuur,
rekening houden met het klimaat en zorgen voor dierenwelzijn. Een gemeente waarin we
respectvol met elkaar omgaan. Ook al is iemand anders dan jij: we geven elkaar een kans. Een
gemeente waar er voor iedereen plek is en waar kwetsbare inwoners kunnen rekenen op goede
ondersteuning en zorg.

De huidige fractievoorzitter Lambert Riteco heeft voor deze verkiezingen het volste vertrouwen
gekregen van het bestuur en leden en is wederom gekozen tot lijsttrekker: “Met het
verkiezingsprogramma ‘Menselijk Eerlijk Duurzaam’ en een geweldige club Groenlinksers
kunnen we echt een verschil maken. Dat gaan we ook doen, en ik ben blij dat ik hier aan kan
bijdragen. We hebben ambitie, we hebben ideeën en een hoop energie. Samen met de fractie, en
vooral samen met de inwoners, kunnen we de gemeente Schagen nog mooier maken.”
Op nummer 2 staat Joke Menkveld uit Callantsoog. Een nieuw gezicht in de Schager politiek. Joke
draait op de achtergrond al een tijd mee in de fractie van Groenlinks en wij zijn dan ook blij dat ze
op een prominente verkiesbare plaats op de lijst staat.
Ben Sintenie, de sympathieke onderwijzer uit Schagerbrug, heeft inmiddels 4 jaar ervaring in de
fractie van Groenlinks. Het is erg fijn dat we deze ervaring weer op een verkiesbare positie
hebben staan, op nummer 3 op onze lijst. De afgelopen jaren hebben we ervaren dat we zijn
kennis, ervaring en creativiteit goed kunnen gebruiken bij onderwerpen zoals woningbouw,
duurzaamheid en onderwijs.
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Joke Menkveld staat op nr.2, op een verkiesbare plaats. Zij is een nieuwe naam in de politiek en
op de lijst van Groenlinks. Wij stellen haar daarom wat extra voor:
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Joke woont ruim 20 jaar in het mooie dorp Callantsoog. Na afronding van haar opleiding
“Europese Studies” aan de UvA heeft zij in verschillende leidinggevende functies gewerkt.
Momenteel werkt zij bij  de gemeente Medemblik als senior adviseur/projectleider op de afdeling
maatschappelijk beleid.
Joke zegt zelf over de reden waarom zij lid is geworden van Groenlinks:
“Ik was altijd al links georiënteerd, maar werd me er steeds meer bewust van dat we de aarde
aan het verkwanselen zijn; we blijven maar “nemen” en geven er te weinig aan terug. Het besef
dat het rigoureus anders moet om bijvoorbeeld het gigantische afvalprobleem op te lossen. En
dat wat we doen, zoveel mogelijk op een duurzame manier zouden moeten doen. Bij elk
besluit/keuze we steeds meewegen wat dit betekent voor het landschap en de natuur. Ook het
groeiend verschil tussen arm en rijk is een ontwikkeling die gestopt moet worden.”

Voor de gemeente Schagen wil Joke graag aan de slag met de volgende thema’s: “Ik ben van
mening dat er gestopt moet worden met het bouwen van recreatiewoningen. Om de
woningnood het hoofd te bieden en de leefbaarheid in een aantal kernen een boost te geven,
zou het toegestaan moeten worden om recreatiewoningen permanent te kunnen bewonen.
De zelfbewoningsplicht bij koopwoningen zou zo spoedig mogelijk ingevoerd moeten worden en
waar het kan (focus op inbreilocaties) moeten er woningen gebouwd worden of panden
getransformeerd worden naar woningen.
Om het fietsen te stimuleren en de verbinding tussen de dorpen en de stad Schagen te
verbeteren, zouden er uit veiligheidsoverweging, stukken fietspad beter verlicht moeten worden.
Daar zijn slimme oplossingen voor. En laten we de groep kinderen/jongeren niet vergeten en ons
blijven inzetten degene die dat echt nodig hebben. Iedereen moet in een veilige en gezonde
omgeving kunnen opgroeien. Dit kan bijvoorbeeld door het sporten nog meer te stimuleren. Het
verenigingsleven, het elkaar kennen en er voor elkaar zijn is enorm belangrijk voor de
leefbaarheid in dorpen en buurten.”
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Lijst kandidaten Groenlinks Schagen

1 LAMBERT RITECO
2 JOKE MENKVELD
3 BEN SINTENIE
4 ANDRÉ BIJLSMA
5 KELLY GROEN
6 GERRIT ROT
7 SANDRA KOMEN – DE LEEUW
8 JACOB BART
9 ISABELLE BRUS
10 MAUREEN MAZUREL
11 MO ISMAEL
12 HANS VAN DER GEEST – DONKERS
13 LINEKE KLEEMANS
14 RUUD MAARSCHALL
15 RUUD BAKKER
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FOTO
Lijsttrekker Lambert Riteco
Foto gemaakt door ‘ She Knows How’


