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Alternatief Anders
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Agenda
iedere vrijdag 10.00 uur
LADA-overleg in kantoor Ard Smit
zaterdag 27 februari
verkiezingsmarkt Winkelhart
Niedorp
zondag 28 februari
lijsttrekkersdebat SchagenFM

In dit nummer
Campagne LADA gestart
Beste mensen
Logisch herindelen
Wij zijn niet alleen
Beste Hr. Koomen

registratie kandidatenlijst,vrijdag 15 januari

Wij hebben na loting met
Groen Links als lijstnummer
gekregen:
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Colofon
informatie
- 06-51781883 (JaapJan van Essen)
- robravensteijn@hotmail.com
redactie

p.a.couwenhoven@quicknet.nl
www.lada2010.nl
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Vanaf nu is het ook mogelijk om je aan te melden
als vriend of vriendin van LADA op Hyves.
Meld je aan via de onderstaande link:
http://ladainniedorp.hyves.nl/
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Campagne LADA gestart
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De campagnecommissie heeft een eerste opzet gemaakt voor de te voeren campagne die
naar een grote LADA-fractie in de raad moet leiden. Per dorpskern wordt een team gevormd
om de bevolking te benaderen. Daarvoor zijn per dorp campagneleiders aangesteld die de
acties gaan organiseren en coördineren.

•
•
•
•
•
•
•

‘t Veld
Lutjewinkel/Moerbeek
Barsingerhorn/Kolhorn
Haringhuizen
Oude/Nieuw Niedorp
Zijdewind
Winkel

- Kees Kramer
- Ineke Groot
- Cees Franzen
- Piet Stammes
- Peter Couwenhoven
-Theo Moras/Alice van Schagen
-Sebastiaan Berkhout/JaapJan van Essen

Wat gaat er per dorp gebeuren:
- Zorgen dat er extra hulpkrachten komen voor dat dorp voor de campagne
- Benaderen van positief gezinde inwoners (Leden v LADA / mensen die een biljet voor
het raam hebben)
- Zorgen dat er meer leden worden geworven d.m.v. het nieuwe LADA profiel formulier;
zoveel mogelijk mensen mobiliseren

Afgesproken wordt om wekelijks een korte krachtige advertentie te plaatsen in de Niedorper en de
Heraut. Verschillende teksten worden genoemd o.a.:
- West Best Plus logo en Stem Lada op 3 maart
- De kiezer heeft altijd gelijk ( als vaste tekst houden)
- De raad heeft zich vergist, want uw stem beslist
- Lada door de burgers en voor de burgers
- Lad een gemeente/Raad die u herkent

Deze week is vooral gericht op het werven van nieuwe leden waardoor er meer contributie gaat binnen komen. Voor landelijk opererende partijen is een verkiezingsbudget beschikbaar, voor lokale
partijen geldt deze regeling niet. Dat betekent voor ons dat er naarstig gezocht moet worden om voldoende financiën voor een goede campagne te genereren. Er moeten grote posters en raambiljetten
gedrukt worden. Het bestuur vraagt u of u een extra donatie wilt overmaken of dat u bepaalde onderdelen uit de campagne wilt sponsoren. Uw bijdrage is welkom op rekening 1095191 tnv Ard Smit
N.Niedorp ovv ‘LADA donatie’. Misschien kent u bedrijven of ondernemers die als sponsor zouden
kunnen optreden. Neemt u dan contact op met een van de bestuursleden.
Aanwezigheid bij evenementen
De dorpsteams gaan na welke evenementen er in hun dorp plaats vinden tussen nu en de verkiezingen en zorgen voor aanwezigheid en publiciteit
Verkiezingsmarkt
We gaan een verkiezingsmarkt organiseren bij het winkelcentrum Waarbij we ook de andere partijen
uitnodigen. LADA moet daar de beste marktkraam hebben met de beste publiciteit. De beste datum
daarvoor is 27 februari, vlak voor de verkiezingen. Over de inhoud wordt nagedacht.
T shirts
Peter Couwenhoven heeft nog T shirts welke bedrukt kunnen worden.
Wordt later bekeken hoeveel we willen bijv. voor de markt en hoe we dit gaan betalen.
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VAN HET BESTUUR

Beste mensen,

De eerste ledenvergadering van LADA
ligt al weer 2 weken achter ons. De organisatie begint nu echt onder stoom te
raken: starten met meer dan 150 PK's
(menskracht. Het is te mooi voor woorden. Veel enthousiasme en waardering
rondom. Een schets van de ontwikkelingen:
- LADA heeft een eigen
"hoofdkwartier"op Winkelerzand. Dagelijks wordt er raads- en partijwerk verricht. Een luxe die Ard Smit ons verschaft. Na de verkiezingen zal er ook op
het gemeentehuis gewerkt kunnen worden door LADA.
- Een prachtige website, deels nog in ontwikkeling. Mark van Essen, de man die op de fiets naar de
olympische spelen ging, kan dus duidelijk meer! Peter Couwenhoven en JaapJan van Essen zorgen
voor de aanvoer van informatie.
- Er is een groepje "juridische actie" geformeerd. Ook deskundigheid van buiten zal erin betrokken
worden. Voorlopig gaat dit groepje "in stilte" aan de slag.
- De programmagroep houdt zich bezig met een verkorte versie en met programmavergelijking. Belangrijk om ook andersdenkenden te kennen en te begrijpen. Een beetje ontwend in Niedorp, maar:
Besturen doe je samen.
- Er is een campagneteam geformeerd. Binnen een tot twee weken zal de groep naar buiten treden.
Er zitten verrassingselementen die we hier dus niet uit de doeken doen. Iedereen doet mee; met grote en kleine inzet. Alles en iedereen is welkom. Te veel namen om nu op te noemen. Dat komt nog.
Als alle 150 leden 5 dagen de tijd nemen om een andere Niedorper te overtuigen om lid te worden
van LADA en/of in ieder geval op 3 maart te stemmen op LADA en vervolgens doet de nieuwe
LADA aanhanger dit ook, dan is heel Niedorp op 3 maart om. "Niedorp denkt LADA, stemt
LADA". Geen andere partij hoeft daar overigens bang van te worden. In ons LADA profiel staat immers dat we ons voor iedereen zorgplichtig voelen en met respect zullen behandelen. In de praktijk
na 3 maart zal blijken hoe verfrissend dit zal uitpakken.
Genoeg voor vandaag. Iedereen een prettige week gewenst. Bezoek ook onze website www.
LADA2010.nl voor de complete nieuwsbrief op een moment dat het je schikt. Zie wat het programma
van LADA te bieden heeft op het gebied van herindelen, samenwerken en democratie.
Met vriendelijke groeten,
Het voorlopige LADA bestuur:
Ard Smit
Rob Ravensteijn
JaapJan van Essen
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Ook op andere plaatsen wordt hevige strijd gevoerd door
inwoners tegen voorgenomen fusies.
Hier de link van de groep in Zuidwest Friesland
http://www.fanunderenop.nl/
Voor onze leesfreaks:
opvallend is de gelijkenis met de situatie in Niedorp.
Hier vind de hoorzitting van de Tweede Kamer commissie plaats op 29 januari, die van Andijk was 22 januari
waar wij meeluisteraars hadden.
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FORUM
De discussierubriek van LADA waarin actuele kwesties aan de orde gesteld worden.

Logisch herindelen
Herindeling heeft in onze gemeente tot de vraag geleid met welke gemeente(n) dat het best zou kunnen plaatsvinden. De gemeenteraad kiest op Ard Smit na voor Wieringen, Wieringermeer en Anna Paulowna. Bij de vorige
herindeling besloten drie raden voor herindeling van Wieringerwaard bij Niedorp. Na de provincie, die met het
besluit meeging, kwam het aan de orde bij Tweede en Eerste Kamer. Zij besloten Wieringerwaard bij Anna
Paulowna te voegen.

geen definitie besluit
Het standpunt zoals het er nu ligt is geen definitief besluit. De inwoners van Niedorp hebben 3 maart 2010
de kans om hun stem uit te brengen voor een nieuwe
gemeenteraad. Bij deze gemeenteraadsverkiezingen
doen twee partijen mee die willen samengaan met
Harenkarspel en Schagen en als Zijpe dat wil, ook met
deze gemeente.

samenhang
We gaan nu op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. Ook bij samengaan met Harenkarspel, Schagen en Zijpe is sprake van een groot aantal
kleine kernen waarmee ervaring is hoe hier mee om te
gaan. Dat de samenhang van de “West-variant” door
bestaande verbindingen van instanties en instellingen
een maatschappelijk draagvlak geeft, is logisch. Deze
samenhang maakt het ook mogelijk te komen tot lage
woonlasten.
De keus is dus logisch: stem op 3 maart logisch: stem
LADA

Schagen
Het antwoord op de vragen waarom met deze gemeenten zijn eenvoudig te beantwoorden. De inwoners van Niedorp maken in zeer grote getale gebruik
van voorzieningen en instellingen in Schagen. Deze
zijn heel eenvoudig te combineren op het moment dat
een inwoner gebruik wil maken van de gemeentelijke
dienstverlening. De keus is dus logisch.
Een goed voorbeeld is de veiligheid op de weg verlaat/Schagen. De provincie wil deze verbeteren maar
vraagt medewerking van Niedorp en Schagen.

Kees Franzen
De Vaart 3
1768 AM Barsingerhorn

Wij zijn niet alleen
We hebben een lange weg afgelegd. Na een poging onze eigen gemeente te overtuigen dat er voor de herindelingsplannen geen draagvlak
is heeft Fan Ûnderen op zich bezig gehouden met het intensief lobbyen
naar de provincie en de tweede kamer. Hoewel alle feiten en bewijzen er
op wijzen dat er geen draagvlak onder de bevolking is en er geen enkele
aanleiding of bewijs is die dit draagvlak aantoont gaan de fusie plannen
nog steeds door alsof er niets aan de hand is. De Provinciale staten hebben zich in een motie uitgesproken over
het advies dat naar de tweede kamer gestuurd zou worden dit advies mocht niet positief zijn. Deze opdracht is
niet uitgevoerd door gedeputeerde Galama. Door deze motie niet uit te voeren gaat Galama tegen opdracht de
volksvertegenwoordiging in.
Inmiddels heeft Provinciale staten zich over het wetsvoorstel tot herindeling gebogen. De stukken die door de
provincie en het ministerie van BZK zijn aangeboden waren onvolledig, zeer eenzijdig en bestonden bovendien
grotendeels uit onwaarheden, ongefundeerde aannames en misleidende informatie. Gelukkig heeft Fan Ûnderen op hierop kunnen inspelen en heeft zij als nog de stukken kunnen aanvullen met onweerlegbare feiten.
Tot onze grote ontzetting heeft provinciale staten de aanbevelingen van de provincie letterlijk overgenomen zonder één kritische kanttekening te plaatsen. Hierdoor is de informatie die de tweede kamerleden gekregen hebben bezijden de waarheid. Op dit moment is Fan Ûnderen op bezig met het benaderen van tweede kamerleden
in de hoop dat zij onbevooroordeeld en kritisch alle bestaande stukken en bewijzen tot zich zullen nemen en op
basis van de feiten een beslissing zullen nemen over het al dan niet doorgaan de de fusie tot Groot Sneek. Wij
zijn er van overtuigd dat er op basis van de feiten slechts 1 conclusie mogelijk is: Deze herindeling is een grote
vergissing en mag geen doorgang vinden.
Inmiddels heeft Fan Ûnderen op haar krachten gebundeld met verschillende andere actie groepen in de andere
vijf gemeentes samen zullen wij een grote actie in Den Haag opzetten en er zorg voor dragen dat de burgers
van de vijf fusie gemeenten gehoord zullen worden.
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LEZERS SCHRIJVEN
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener.
Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen.

.
Beste Hr Koomen (Fractie voorz.CDA), en meerdere geïnteresseerden.
Graag wil ik even reageren op de Ahri 2 vergadering en besluit in Anna Paulowna. Ik hoop dat ik er
nu van uit kan gaan dat U hier nu eens serieus notitie van gaat nemen.
Mogelijk begrijpt U mijn ongenoegen niet, maar zal dat toch proberen duidelijk te maken, mede door
de reacties en uitlatingen van Uw kant.
Ik heb nu reeds verscheidene keren geopperd dat de zienswijzen niet serieus zouden zijn genomen,
ik leid dit ondermeer af aan de uitlatingen en reacties van uw kant.
Ik heb op 29-11-2009. om 13.16 u.ook een zienswijze ingediend. Ik mag aannemen dat U die allen
voor kennisgeving heeft aangenomen. Vervolgens heb ik op 29-12-2009 om 21.05 u een e-mail toegestuurd. U geeft aan, althans via het College van B&W inhoudelijk in dit stadium niet in te gaan op
mijn opmerking over de Bedrijvengroep, de Horeca en de Golfclub. Maar mag toch aannemen dat
een ieder hier toch wel degelijk van heeft kennis genomen.
Vervolgens wordt er op 13-1-2010 in Anna Paulowna bij het nemen van het Arhi 2 besluit, duidelijk
kenbaar gemaakt dat ook de Bedrijvengroep e.d. deze voorgenomen fusievariant van harte ondersteunt en waaruit volgens U ook eens te meer blijkt dat U de juiste fusiekeuze heeft gemaakt. Iets
wat in het geheel niet voldoet aan de mening van menig ondernemer van deze Bedrijvengroep
Niedorp en de Horeca. De 80% van de positieve zienswijzen ingebracht door de Golfclub van buiten
en zelfs ver van buiten onze gemeente, laat u gemakshalve voor wat het is, overigens wel begrijpelijk
daar het draagvlak anders wel heel erg weinig zou betekenen. Maar het lijkt mij ook niet geheel onmogelijk dat U dat zelf niet eens heeft opgemerkt. Het is daarom niet passend om zo naar buiten te
treden en het op deze manier ook aan de provincie en kamerleden kenbaar te maken. Zeker wanneer U duidelijk maakt de ingezonden zienswijzen en de enquête geheel niet relevant te noemen en
er zelf niet eens de moeite voor neemt om zelf de meningen van de inwoners van Uw gemeente
Niedorp na te gaan? Wat men wel telkens op de informatie avonden heeft gepropagandeerd ,is dat
de voorgenomen fusie toch al reeds een feit was. En een eventueel referendum enkel en alleen
maar nadelige effecten zouden opleveren. Het lijkt daarom toch niet zo vreemd dat het merendeel
van onze inwoners geen moeite hebben genomen om in een veel eerder stadium nog actie tegen
deze ongewenste fusie te hebben ondernomen, en waar U nu telkens aan herinnert. Ook aan het
rapport en de bevindingen van dhr. Schoofs hecht U veel waarde. Ik wil U daar dan ook opwijzen dat
deze meneer Schoofs totaal geen belangstelling heeft getoond voor de mening van de inwoners van
onze mooie gemeente Niedorp. Hij had daar weliswaar geen opdracht voor en heeft alleen de mening van Uw kant aangehoord. Wat zo wél een eenzijdig beeld heeft opgeleverd.Uiteraard heb ik nog
veel meer pijnlijke bedenkingen op deze voorgenomen fusie. Ik denk dan ook nog aan de manier
waarop meerdere zeer interessante en indringende zienswijzen zijn afgehandeld en zal er hier enkele noemen: van de VVD uit de gemeente Schagen twee stuks, de gemeente Den Helder, Groenlinks
Niedorp, LADA Niedorp, dhr. W Sepers 't Veld, fam. Vlaming 't Veld, dhr J de Boer Barsingerhorn ,en
zo zijn er nog velen ingediend.
U heeft de felicitaties van dit bereikte resultaat in ontvangst mogen nemen. Ik behoor dat ook te
doen, dus bij deze. Maar hoop toch in een verder stadium zelf ook enige felicitaties in ontvangst te
mogen nemen.
Th. Moras,
Zijdewind.
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LADA
www.lada2010.nl

uw stem beslist
Democratie anders
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