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De fractie van de ChristenUnie Alkmaar nodigt u graag uit voor een nieuwjaarsreceptie op: 
 

Maandag 21 januari 2019 van 19:30- 21:30 uur  
in Wijkcentrum Mare Nostrum  

Adres: Arubastraat 2, 1825 PV  Alkmaar 
 

Ronald van Veen (fractie voorzitter) en Annet Boersma (voorzitter bestuur) zullen iets zeggen tijdens  
deze nieuwjaarsreceptie. Verder is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten  

onder het genot van een hapje en een drankje. 

Wilt u ons uiterlijk vrijdag 18 januari laten weten of u van plan bent om te komen? Dat is belangrijk voor de catering. 
Dit kan door een mailtje te sturen naar Email: ronaldvanveen@alkmaar.christenunie.nl 

 
Wij ontmoeten u graag op 21 januari. 

 

Nieuws uit de fractie:  

Onlangs hebben wij ingestemd met de nieuwe begroting voor 2019 van het GGD Hollands Noorden. Wij 

vinden de GGD een dynamische organisatie waar zeker veel goed werk wordt gedaan. Wij zijn verheugd om 

te lezen dat er vanaf 2020 in de begroting meer indicatoren worden opgenomen, zodat wij als raad onze 

controleren taak beter kunnen uitvoeren.  

Ook de afgelopen periode hebben wij niet stil gezeten. Zo zijn wij bij verschillende bijeenkomsten geweest, 

in gesprek geweest met verschillende inwoners en initiatiefgroepen en hebben wij een aantal commissies 

en een raadsvergadering gehad.  
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Wist je dat:   

  - Wij op maandag 21 januari een nieuwjaarsreceptie hebben om 19:30  

     en jij daar van harte welkom bent…. 

  - Wij nog op zoek zijn naar fractieondersteuners en bestuursleden… 

  - Wij het jammer vinden dat met het slopen van het ‘trefpuntkerk’  

    weer een kerk uit onze samenleving verdwenen is.           

 

  De ChristenUnie Alkmaar is van mening dat het nuttig is dat wij met elkaar in contact blijven.  

  U als inwoner bent waardevol voor onze mooie gemeente. Heeft u goede ideeën of suggesties  

  laat het ons dan weten. Dit kunt u doen door een Email te sturen naar: 

                                                              ronaldvanveen@alkmaar.christenunie.nl 

 

  Wij wensen iedereen een gezegend 2019 toe en zien uit naar uw komst op 21 januari 2019. 

Hartelijke groet, 

ChristenUnie Alkmaar 
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