
LOKAAL
SAMEN
BEVERWIJK

MET HART VOOR DE WIJKEN
www.samenlokaalbeverwijk.nl/programma

MICHEL HALIL MENDESALI ANNEMARIEINGE

STEM 16 MAART 2022

STE
M 

LOK
AA

L



Samen Lokaal Beverwijk is er voor alle Beverwijkers en Wijk aan 
Zeeërs. Wij zetten ons in voor het lokale belang, voor de zaken die 
in uw buurt spelen en voor de grote thema’s. Inwoners moeten 
kunnen rekenen op goede basisvoorzieningen en publieke diensten 
waarover zij zeggenschap hebben en die houvast en perspectief 
bieden.
 
De Beverwijkse samenleving is onze inspiratiebron, daar zit veel 
kennis en kunde. Daarom staan wij constant in verbinding met de 
samenleving en luisteren wij graag naar de verhalen en ervaringen 
van inwoners én ondernemers. Ook na de vierjaarlijkse keuze met 
het rode potlood. 
 
Dit doen wij altijd met het besef dat het draait om de leefomgeving 
van mens, dier en natuur. Daarbij zijn de menselijke maat, een 
luisterend oor en een basis van argumenten steeds onze 
handvatten bij het realiseren van de beste oplossing voor ons 
Beverwijk, de gemeente waar wij trots op zijn! 

Heeft u ideeën of vragen? Neem contact met ons op. Wij gaan 
graag met u in gesprek.  
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RAMON SANDRAHARRYJEROENBOBRUTHAAD

www.samenlokaalbeverwijk.nl

secretariaat@samenlokaalbeverwijk.nl



De juiste basis 
Een goede start in het onderwijs, op de woningmarkt 
en voor ondernemende inwoners.

Samen voor elkaar 
De menselijke maat, maatwerk en het betrekken 
van de samenleving staan altijd centraal. 

Altijd in de Wijk 
In samenspraak met inwoners versterken wij het 
woongenot per wijk en/of buurt. 

Lokale identiteit 
Trots op onze stad, ons dorp, de historie en het  
cultureel erfgoed. De basis voor verdere ontwikkeling.

Buiten gewoon genieten 
Sporten, samenleven en ont-moeten in een groene, 
veilige, schone en gezonde gemeente.

 ONZE KOERS IN HET KORT

TIMTHEOKADIRBJÖRNDIONNETONLOUIS

Hieronder ziet u onze koers in het kort. Deze bouwstenen 
vormen de basis van ons verkiezingsprogramma. Dit programma 
met als titel ‘Met hart voor de Wijken‘ kunt u lezen op onze 
website: www.samenlokaalbeverwijk.nl/programma



1.	 Ali	Bal	
2.	 Inge	Rood
3.	 Michel	Verreij
4.	 Halil	Kocak
5.	 Mendes	Stengs
6.	 Annemarie	Deen-Zoontjes
7.	 Aad	Bos
8.	 Ruth	Huis	in	‘t	Veld-Langendijk	
9.	 Bob	Kloes
10.	 Jeroen	Besseling	
11.	 Harry	Anderies	
12.	 Ramon	de	Kock
13.	 Sandra	Nuesser
14.	 Louis	‘t	Hart
15.	 Ton	van	Weel
16.	 Dionne	Kos
17.	 Björn	Schram
18.	 Kadir	Akdeniz
19.	 Theo	Rutten
20.	 Tim	van	der	Peijl
21.	 Jeroen	Zoetmulder
22.	 Herman	Peekel
23.	 Ans	van	den	Elzen
24.	 Jan	Doetjes
25.	 Jean	Paul	van	Luijn
26.	 Cor	Bart
27.	 Cecilia	van	Weel-Niesten

 ONZE KANDIDATENLIJST

COR CECILIAJEAN PAULANS JANHERMANJEROEN

VOLG ONS OP


