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Stemming ter verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van NOORDHOLLkND 
op woensdag 23 maart 1966. 
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Lijst Staatkundige Aantal stemmen 
per stemdistrict. Totaal aantal 

Nr. partij of groep stemmen, 

1 Partij van de Arbeid 307 41 348 29.53 
(P.v..d..A.) (317) (61) (378) ( 	36.66) 

2. Katholieke Volkspartij 55 8 63 5.34 
K.V.P. (53) (4) (57) (5.63) 

Volkspartij v.Vrijheid 3 203 24 227 19.25 
en Dem. 	(V.V.D.) (221) (46) (267) (25.89) 

4. 
Anti—Revolutionaire 72 12 84 7.12 
Partij. 	(A.R.) (50) (5) (55) ( 	5.33) 

Communistische Partij 14 1 15 1.27 
5• Nederland (C.P.N.) (20) (3) (23) (2.23) 

6 Pacif.Social.Partij. 61 
• 

9 70 5.94 
(P.S.P.) (36) (8) (44) (4.27) 

7 Christel.Histor.TJnie. 133 66 199 16.88 
(117) (69) (18) (18.04) 

8 Christel.Democr.Unie 2 
• 

1 3 0.25 
(C.D.U.) (o) (o) (0) (o) 

9. 
Partij voor Volkswil 2 0 2 0.17 
en Referendum (P.V.R.) (o) (0) (o) (o) 

10 Geref.Politiek 4 0 4 0.34 
Verbond.. (G.P.V.) (o) (o) (o) (o) 

11. Boerenpartij. 116 45 161 13.66 
(0) (0) () (0) 

12 Staatk.Gereform. 2 1 3 0.25 
Partij 	(S.G.P.) (3) (0) (3) (0.25) 

Vrije Burgers (12) (3) (15) (1.45) 

Naamloze lijst (3) (o) (3) (0.25) 

Totaal aantal 971(832) 208(199) 1179(1031) 100(100)  
geldige stemmen  

Van onwaarde 32(27) 3 	(8) 35(35) 
Totaal aant.uitgebr.stemmen 1003(859) 221(207) 	1214(1066) 
De tussen haakjes ( ) geplaatste cijfers hebben betrekking op Provinciale 
Statenverkiezingen in het jaar 1962 



AGENDA BROEKER GEMEENSCHAP. 	::Ook voor het gemeentebestuur een teleurstel- 
31/3 Jubileumviering Pluimvee-en Konijnen- lende ervaring.Het komt ook voor,dat een 

houdersvereniging.(Concordia). 	dergelijke oude woning in enigzins vervallen:  
2/4 Feestavond Brandweer (van Waveren) 	staat verkeert,zodat geen woningzoekende 
2/4 Klaverjasavond (Concordia). 	 deze wil accepteren.Een nieuwe eigenaar van  

19/4 Vergadering N.C.V.B. 	 buiten de gemeente is dan wel bereid de wo-- 
2/6 Uitstapje Plattelandsvrouwen. 	ning op te knappen,doch alleen als hij er 

zelf in mag wonen.Het heeft dan geen zin 
WONINGNOOD. 	 dit te weigeren;bij weigering immers blijft 

Het naarste probleem,waarmee een aantal vanier  een vervallen huis leeg staan,waar ook 
en het gemeentebestuur te maken heeft,is niemand bij gebaat is.Het aantal oude huur-

wel dat van de woningnood.Mede naar aanlei-:woningen is,afgezien van de woningen van de 
ding van enkele voorvallen van de laatste woningbouwvereniging"Meelveld"byzonder ge-
weken,ljkt het goed daar nog eens wat over ring.Daar zit dus ook geen muziek in.En ook 
te schrijven.Woningnood wil zeggen het niet de genoemde woningen van Meerveld aan de 
voldoende voorradig zijn van woningen voor Wagengouw blijken steeds meer hun aantrek- kingskracht te verliezen.Vele daar gevesti- 
diegenen,die 6f voor het eerst een woning de gezinnen hebben de wens te kennen gege- 
willen gaan betrekken(dus jongelui,die de ven om te verhuizen naar een nieuwe woning. 
leeftijd hebben om te trouwen)6f willen of En zelfs trouwlustige jongelui blijken al 
moeten verhuizen.We kunnen daar lang of 	::bedenkingen te hebben tegen deze woningen. 
kort over praten,maar een feit is,dat in Op zich zelf een verheugend verschijnsel:meii 

gaat met zijn tijd mee en wenst een woning, 
onze gemeente niet voldoende woningen zijn welke van de moderne gemakken is voorzien. 
om aan de vraag te voldoen.En als de vraag 	de andere kant zou het byzonder jammer 
groter is dan het aanbod,moet er een soort zijn deze 50 woningen te moeten beschouwen 
distributie-systeem zijn,volgens hetwelk zo als niet meer tot de voorraad behorende* 
goed mogelijk de aanwezige ruimte wordt ver t bestuur van "Meerveld" is doende met 

een  restauratieplan voor deze woningen. 
deeld.Ik kan U uit eigen ervaring zeggen, Het is te hopen,dat spoedig de resultaten 
dat dit geen sinecure is.Telkens opnieuw hiervan zichtbaar zullen zijn. 
wordt in het college van B.en W.ui±voerig -- 

	
Wordt vervolgd. 

gesproken over de woomruimte-verdeling(als 	 BURGERLLJKE STAND. 
er tenminste iets te verdelen is)En naar 	eboren: de Boer,Janet,d..ochter van Tjeerd 
eer en geweten wordt zo objectief mogelijk Cornelis de Boer en Catharina Zijp. 
een keuze gedaan.Het is daarbij onvermijde- 
lijk,dat er teleurstellingen worden veroor- 	 ADVERTENTIES. 
zaakt.Als er b.v.8 woningen te verdelen zijn Wij verwachten U op onze EIEREN-STRTJIF.7  
en er zijn 50 liefhebbers,dan is het eenvou- Zaterdag-avond 2 april,8 uur, vrije 
dig te berekenen,dat er 42 teleurgestelden,: IKLAVERJASAVOND in Café "Concordia". 
zijn.Wij begrijpen die teleurstelling,doch  
staan er in zekere zin machteloos tegenover. IBER KEEF Laan 449 
Onze troost is d.an,dat wij,tesamen met de 	voor rijwielen en bromfietsen. 
woonruimte-adviescommissie,het zij nogmaals:100 % service. 
herhaald,er van overtuigd zijn naar eer en 
geweten besloten te hebben.Wij begrijpen ook 	 COOPERATIEVE BOERENLEENBANK 
best,d.at mensen,die op een bepaald moment 	 BROEK IN WATERLAND. 
gepasseérd zijn,zich afvragen:"Waarom hij wel ALGEMENE LEDENVERGADERING te houden op 
en ik niet?",Het zal IT duidelijk zijn,dat Wij 	donderdag 7 april 1966 's avonds om 
niet naar buiten kunnen gaan motiveren, 	acht uur in het kantoor der bank. 
waarom een bepaalde woning aan een bepaald.De voordrachten der verkiezingen 
persoon is toegewezen.Het gaat vaak om per- luiden als volgt: Verkiezing van: 
soonlijke omstandigheden,die niet aan de 	l.Een bestuurslid wegens period.aftre- 
grote klok kunnen worden gehangen. 	 ding van Dhr.J.van Meerveld. 
Op een paar aspecten van deze zaak willen 	Voordracht: 1. Jan van Meerveld 
wij wat nader ingaan.In de eerste plaatsdan:: 	 2. A.G.Plomp. 
de opmerking,dat de "ouâe"woningvoorraadin 2.Een bestuurslid wegens bedanken 
onze gemeente zich in 't algemeen moeilijk 	van de Heer Adr Pronk. 

leent voor woningtoewijzingen.Het meerendeel 	Voordracht: 1. L.Broeder 

van de oude woningen is bewoond door de 	 2. C.Leegwater. 

eigenaren daarvan.Als zo'n woning leegkomt 	3.Een lid v.cl.Raad. van Toezicht 
wegens vacature D.Schouten. 

(meestal gebeurd dat door overlijden),dan 	Voord.racht:.l. S.Schouten. 
is het vaak de wens om de woning te verko- 	 2. A.M.Breeclijk. 
pen.Daartegen kan het gemeentebestuur geen 4.Twee plaatsverv.bestuursled.en. 
bezwaar maken.Wel staan wij op het stand- Voordracht: 1. J.Nierop Sr. 
punt,d.at clan ingezetenen van onze gemeente 	 2. J.Grift. 
.voorrang moeten hebben en dat wij niet bereid: 5.Een plaatsverv.lid v.d.Raad v.Toez. 
zijn om kopers van buiten de gemeente ves- 	Voordracht: 1. Th.van Bek 
tigingsvergunning te verlenen.Niet altijd. 	 2. J.Tromp Jz. 
kunnen wij dit strenge standpunt volhouden. 

Het Bestuur. Zo is vorig jaar een woning aan een, buiten- 
lander verkocht.Het gemeentebestuur voiderH 
de deze woning voor een ingezetene,doch De Redactie en de overige medewerkers 
de nieuwe eigenaar ging in beroep bij Gede- 
puteerde Staten en de vordering werd ver- 	

van de Broeker Gemeenschap wensen alle 

ietigd.Resultaat,na ongeveer een jaar: 	
lezers en begunstigers prettige Paas- 

::cle woning staat nog steeds leeg 	
dagen. 


