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  Nieuwsbrief: 
      

  Jaar: 2020  no: 1 
 
 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief namens het bestuur SHK 
 
Wilco de Groot  Voorzitter 

Jacqueline Philipsen Penningmeester 
Co Wisse   Secretaris  

 
 
 

 
 

Beste leden en belangstellenden 
Natuurlijk allereerst onze beste wensen voor u en de uwen in 2020. Ja, de tijd gaat 

snel. In de afgelopen periode heeft het bestuur zich beraden op hetgeen haar te 
wachten staat. En welke activiteiten we kunnen ontplooien om de vereniging (weer) 
onder de aandacht te brengen. Immers, na verkiezingen worden de fractieleden 

bepaald en zij gaan aan het werk. Voor de vereniging vallen de activiteiten dan stil. 
Bovendien verschuiven posities en mensen vaak.  

 
In de gehouden ALV op 27-11-2019 heeft het 
bestuur haar waardering uitgesproken voor de inzet 

van onze fractieleden en de wethouder. Dat leek ons 
zeer op haar plaats. En er stonden bloemen gereed. 

Deze bloemen gingen echter naar de wederhelften 
van de fractieleden. Dit om hen een hart onder de 
riem te steken omdat zij hun partner heel vaak de 

deur zien uitgaan voor het vervullen van hun 
plichten. Want ook zij worden zeer gewaardeerd om 

hun steun naar hun echtgenoot.  
 

 

Het bestuur heeft aangegeven om maandelijks een nieuwsbrief te laten verschijnen 
met daarin relevante informatie. 

Als je de gebeurtenissen in Hollands Kroon wilt volgen, is er veel werk aan de winkel. 
Bezoeken van de fractievergaderingen, eventueel het bijwonen van de 
raadsvergaderingen, nalopen van de agenda van de raadsvergaderingen en de 

relevante stukken oproepen op het scherm en deze bestuderen. Zelf ben ik aan deze 
zaken alweer enige tijd begonnen. En direct valt dan op dat binnen ons Hollands 

Kroon altijd weer heel veel gebeurt. Ik noem er een paar 
- Huisvesting migranten 

- Wmo,  

- Gebiedsplan Wieringermeer 

- Etc 

Tijdens de bestuursvergadering van begin Januari zullen we bepalen, in overleg met 
de fractie, welk onderwerp aan de orde zal komen. Het is de bedoeling u een goed 
beeld te geven van dat onderwerp. Zonder weg te zinken in finesses. Ook ons 



 
 

SHK - Senioren Hollands Kroon  www.seniorenhollandskroon.nl   
Mailadres: CoWisse@seniorenhollandskroon.nl 
  

2 
 

partijprogramma en de coalitie-overeenkomst zullen langskomen. U ziet, een 
ambitieus voornemen. 

Iets verder in de tijd liggen de verkiezingen. Maar dit item werpt reeds in 2020 zijn 
schaduw vooruit. We zijn bezig om een goed draaiboek te maken voor dit gebeuren. 

Dat vraagt veel tijd en voorbereiding. Zo zijn we achter de schermen bezig om het 
belang van de Senioren Hollands Kroon te dienen zodat we straks kunnen zeggen: 
“de Senioren maken het Verschil” 

 
Tot zover, namens het bestuur, 

 
Wilco de Groot, voorzitter. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

De gehouden ALV op 27-11-2019 in het dorpshuis  
“De oude school” te Wieringerwaard. 
 

 


