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verkiezingsmarkt bibliotheek
Deze week twee grote evenementen in de campagne.
Donderdag 25 februari van 16.00 tot 19.00 uur wordt
vanuit het gemeentehuis een debat tussen de lijsttrekkers live uitgezonden door RTV-NH. Voorafgaande
aan dat debat worden interviews gehouden en meningen gepeild. Hier moeten we met veel mensen aanwezig zijn. Niet alleen om Rob te steunen maar ook
om ons nadrukkelijk via het TV-scherm aan Niedorp te
tonen.
Zaterdag 27 februari de LADA-verkiezingsmarkt in het
Winkelhart van 10.00 uur tot 16.00 uur. Er is een grote
groep leden nodig om het publiek te overtuigen op 3
maart een stem op LADA uit te brengen.
Op beide evenementen verschijnen we gekleed in ons
LADA T-shirt, verkrijgbaar bij Willem Kerkhoven
(0224-722289) en Peter Couwenhoven (0226413019). Omdat onze kas nog steeds te krap is, vragen we voor een shirt een bijdrage van € 6,-, zijnde
kosten voor de opdruk. Actie-en campagnevoerders,
schaf er een aan en u bent nog beter herkenbaar.
We rekenen op uw medewerking.
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VAN HET BESTUUR

LADA een nieuw gezicht met een vertrouwd programma.
“…en zo gaan we werken (1)” Lokaal Alternatief: DEMOCRATIE ANDERS.
De meest gestelde vraag op dit moment:
“De herindeling met Schagen en Harenkarspel: is die kans er nog?”
Het antwoord hierop is JA!
Het Arhi 2 besluit alleen is een advies aan de Tweede Kamer. Als duidelijk wordt dat de zienswijzen
ten onrechte zijn afgedaan als “geen nieuwe argumenten”, of als aangetoond kan worden dat draagvlak ontbreekt, kan de zaak worden terugverwezen naar de gemeente die dan opnieuw in overleg
moet met haar bewoners en vooral: terug naar de raad….en daar zit LADA dan die op een andere
wijze met de opvattingen van de burger zal omgaan (daar zitten natuurlijk wel verkiezingen tussen,
maar wij rekenen op u). De West-variant met Niedorp, Schagen en Harenkarspel kan in korte tijd tot
een nieuw Arhi advies leiden. LADA zal niet stilzitten als het om een andere herindeling gaat. Veel
voorbereidend werk is blijven liggen. Er moet nog steeds een regiovisie voor het hele gebied NoordHolland Noord gemaakt worden. Wat willen we met dit gebied? Met de lokale economie? De ruimtelijke ordening? Hoe vangen we de bezuinigingen op? Wat blijft er over van het door de raad bejubelde Wieringerrandmeer? Mogelijk dat de huidige raad inmiddels inziet dat het Wieringerrandmeer een
politiek en planologisch moerasgebied wordt. Geen staande mastroute, rijtjeswoningen in plaats van
watervilla’s en een staatssecretaris die adviseert om in (dreigende) krimpgebieden vooral niet extra
te bouwen maar juist minder en op kwaliteit te letten. De provincie moet onderhand tegen zichzelf
beschermd worden. Garant staan, wat gaat dat kosten? Wellicht zijn er betere plannen om de Noordkop te steunen. Voortschrijdend inzicht bij de huidige raad kan ook tot de conclusie leiden dat de
Oost-variant gebaseerd is op achterhaalde feiten en argumenten en daarmee een onjuiste herindelingskeuze. LADA zal zo’n ommezwaai in denken respecteren.
Op andere terreinen is LADA geen buitenbeentje. In het profiel van LADA staat: democratisch, sociaal, ook solidair, duurzaam, sober en liberaal. Elk weldenkend mens zal zich hier in herkennen. Ook
samenwerken met andere partijen moet lukken. Geven en nemen in de lokale politiek hoort erbij. In
vergelijking met andere partijen zien we voldoende mogelijkheden om tot constructief samenwerken
te komen. LADA wil verantwoordelijkheid delen, ook vanuit een machtspositie waarin dat niet hoeft.
Democratie Anders. Vanwege de herindeling: eerst macht, daarna delen. Over ons programma vindt
u meer op onze website: www.LADA2010.nl. vindt u meer.
Volgende week meer over ons programma en de wijze waarop we de burger willen betrekken bij het
beleid en de onderlinge samenwerking in de Niedorper gemeenschap..
Met vriendelijke groeten,
Rob Ravensteijn Lijsttrekker Lijst 6 LADA (Democratie Anders)

___________________________________

Stelling Schager Weekblad deze week:
"De gemeente moet meer beveiliging inhuren voor de openbare ruimte, naarmate de politie
meer tekort zal schieten in het preventief toezicht".
Rob Ravensteijn, LADA Niedorp:
Oneens. Niedorp mag zich gelukkig prijzen: Hier is weinig aanleiding. De burger kan zich hier veilig
voelen. Als er evenementen zijn is er goed overleg vooraf met de organisaties. Met inzet van vrijwilligers komen we in Niedorp al een heel eind. Bij nieuwbouwplannen, bedrijventerreinen etc. is er vooraf goed overleg tussen bestuur, politie en ontwikkelaars en worden preventief maatregelen genomen
die gunstig zijn voor de openbare veiligheid. Natuurlijk zijn er geen garanties, maar ook hier geldt:
Werken aan veiligheid: dat doe je samen. In Niedorp is Ton Brussaard het aanspreekpunt. Een vertrouwd gezicht in een veilige omgeving.
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Beste mensen,
Steeds meer burgers raken betrokken bij het verspreiden van het LADA gedachtegoed: komende
week verwachten we het 250ste lid te kunnen verwelkomen. De mond tot mond reclame en de flyers die we uitdelen lijken te werken. Niet alleen de boodschap die we uitdragen, ook het enthousiasme waarmee dat gebeurt werkt aanstekelijk. LADA luistert met hoofd en hart. Dat werkt. Zo moet
het ook. Democratie Anders. Dat bindt een samenleving. Dat geeft de burger het gevoel van Samen Sterk. De fractiebijeenkomst van Ard Smit in 't Veld was ook zo'n bijeenkomst. Het moet ergens over gaan en er moet vertrouwen zijn dat deelnemen aan beleidsvoorbereiding ook een bijdrage is waar het beleid op gebouwd is. Dat vertrouwen zullen we niet beschamen. Argumenten
zoeken bij de burger. Dat houden we hoog. Hulpeloos gespartel en getrap op andere partijen, daar
doet LADA niet aan mee. Dat hoeft LADA ook niet.

Tien dagen resten ons nog voor de verkiezingen. De estafetteactie "elke vijf dagen een nieuwe
stemmer/of een nieuw lid werven" maakt dat we nu 5000 burgers benaderd hebben. Eind komende
week bereiken we dan de 10.000 en zijn we compleet. In theorie tenminste. Er zijn inwoners, zonder krant of lokale radio/tv die in het geheel niet op de hoogte zijn van gemeenteverkiezingen en de
kwesties die spelen. Dat is een probleem waar met andere partijen ook eens grondig over gesproken moet worden. Dat raakt het hart van onze democratische samenleving en is voor LADA een
kernwaarde. Met de huidige verkiezingsdrukte blijft de organisatieontwikkeling nog even liggen tot
na 3 maart. Dan is duidelijk wie de fractietaken gaan vervullen en wie de partij kunnen gaan uitbouwen. Ook het juridisch traject krijgt dan meer aandacht.
Voor nu: voluit op campagne, help elkaar waar nodig.
Tot volgende week,
Rob, Ard en JaapJan.
LADA-lied
couplet 1:
LADA laat niet met zich sollen.
Het spel is uit, de strijd begint.
Wij zijn allen vol vertrouwen,
Het is lijst 6 die kiezers bindt.
refrein:
De kiezer heeft het laatste woord.
Dus stem lijst 6
en zegt het voort.
couplet 2:
3 maart nadert, tijd gaat dringen,
Maar wij koersen af op 't doel.
Ons doel: De meeste stemmen winnen,
STEMMERS GEEFT LIJST 6 ZIJN SMOEL
refrein:
De kiezer heeft het laatse woord
Dus stem lijst 6
en zegt het voort.

Melodie:
voorlopig naar eigen idee (demo volgt). Zodra
de demo klaar is zal de geluidswagen alle kernen met dit lied bereiken.
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Willem wordt wakker
Column van Willem Kerkhoven
“Willem ligt er wakker van”.
Wat is er op het (lokale) politieke front deze week veel gebeurd, en wat stond er weer veel in de
krant. Afghanistan, wat doet de PvdA, wat doet het CDA? Hoe zit het met het IRAK rapport? Beste mensen, gemeenteraden gaan niet over deze onderwerpen, laat dus de landelijke onderwerpen
Uw keuze in de lokale verkiezingen niet bepalen.
Lokaal gebeurt er ook veel. CDA, VVD en PvdA vallen over elkaar heen, om de kiezer te behagen.
Er wordt ineens geluisterd naar Uw mening over de brede school in ’t Veld. U moet snel nog even
wat vinden over dorpsraden. De PvdA houdt politieke cafés in de kernen. Ik hoor Theo van Herwerden uitleggen in Lutjewinkel dat dit echt bewijst dat de PvdA de kiezer opzoekt en dat zijn mening belangrijk is. Ik heb maar niet gevraagd waarom hij dan alleen twee weken voor de verkiezingen langskomt en daarna niet meer.
Het NHD van zaterdag staat vol met lokale politiek. Ook column “zwart wit”schrijft er over. Prima verhalen, niets aan toe te voegen.
Ikzelf maakte deze week van alles mee: de avond van de “Dorpsraad Winkel”, de verkiezingsbijeenkomst in de bibliotheek en een mislukte poging tot modderspuiten van de PvdA.
Op de bijeenkomst “Dorpsraad Winkel” hoor ik PvdA wethouder Hoogerbrugge, als hij uitlegt
waarom een dorpsraad zo belangrijk is (daar ben ik het trouwens helemaal mee eens) het volgende zeggen: “ik ben inwoner van Nieuwe Niedorp, nee…. eigenlijk moet ik zeggen ik ben inwoner
van Niedorp….nee eigenlijk moet ik zeggen dat ik inwoner ben van de Veert. Want je directe omgeving is toch eigenlijk het belangrijkste en daar wil je toch over meepraten. Dus is een dorpsraad
belangrijk”. Ik kreeg niet de indruk dat hij doorhad dat hij een pleidooi hield voor West. Immers
bij de West-variant heb je inspraak over je directe omgeving en in de Oostvariant heb je inspraak
over “Verweggistan”. Heer Hoogerbrugge, compliment voor Uw ideeën, besef alleen nog even wat ze
nu precies inhouden.
Tijdens de verkiezingsbijeenkomst in de bibliotheek had het CDA slechts een tafel met folders. Er
was niemand aanwezig. Logisch ook, de heer Koomen profileerde zich al eerder als gedachtenlezer
die weet wat een zwijgende meerderheid denkt. Dan kan je er ook van uit gaan dat de kiezer precies weet hoe het CDA denkt en dan is communicatie (nog steeds) niet nodig. De VVD kopte met
een poster met de tekst ”hoe minder belastingen hoe minder gemeenten kunnen verspillen”. Ik
vroeg mij af of men bedoelde dat ze de afgelopen 4 jaar zelf veel verspild hebben. PvdA en Lada
waren beiden ruim vertegenwoordigd en Algemeen Belang had geen belangstelling voor zijn kiezers. Men liet het afweten,
Als laatste Tines Kleine, voorzitter van de afdeling Niedorp van de PvdA. Hij spoot zoveel modder
dat het Niedorper Weekblad zijn stukje niet wilde plaatsen. Hij had de hand gelegd op een intern
werkdocument dat in de oprichtingstijd van LADA werd gebruikt om de lijnen uit te zetten. Hij
ging er lekker voor zitten om dat eens goed af te kraken. LADA heeft geen verkiezingsprogramma, zo stelde hij. Enig onderzoek (op de site kijken bijv.) was te veel moeite. Of misschien kwam
het wel niet goed uit, want ja dan blijf je met je modder zitten. Ook beweerde hij dat LADA tegen
dorpsraden is. Leuk, in het politiek café in Lutjewinkel hebben LADA-mensen expliciet gezegd
voor dorpsraden te zijn. Op de bijeenkomst in het gemeentehuis heeft Rob Ravensteijn dit expliciet
herhaald. Maar ja, dat luisteren naar de bevolking geen sterk punt bij de PvdA is wist U al. Als
laatste zegt Tines: ”LaDa, onfatsoenlijke, kinderachtige mannen”. U weet dus wat de PvdA van
U vindt. Leuk geprobeerd Tines. Succes met je volgende poging.
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FORUM
De discussierubriek van LADA waarin actuele kwesties aan de orde gesteld worden.

Waarom LADA?
Mijn interesse in de gemeentelijke politiek werd extra aangewakkerd toen de gemeentelijk herindeling in de kop van Noord-Holland aan de orde kwam. Dus wat doe je dan als inwoner van de gemeente Niedorp. Je gaat naar een bijeenkomst in de Prins Maurits en wil de argumenten van het hoe
en waarom eens horen. Wat me toen is gebeurd, weet ik nog steeds niet maar een ding wist ik zeker: dit
kan je aan de inwoners van de gemeente niet verkopen.
Het heeft ertoe geleid dat ik me dieper in de besluitvorming hierover ben gaan verdiepen en ook hoe
partijen open staan of stonden voor de inbreng van de burgers. Niet alleen wat betreft de herindeling
maar ook over andere onderwerpen zodat ik me eventueel kandidaat zou willen stellen voor de gemeenteraad voor een van de deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Niedorp.
Opvallend is dat LADA naast de gemeentelijke herindeling ook een heel duidelijke mening heeft hoe
inwoners van Niedorp belangrijk zijn in de besluitvorming van andere onderwerpen. Denk aan de
brede school in het ‘t Veld, de economische toekomst voor bedrijven in onze gemeente. Dat de
sportactiviteiten een belangrijke plaats in onze gemeenschap moeten blijven houden, waarbij voldoende accommodatie van goede kwaliteit aanwezig moet zijn in onze gemeente. Belangrijk voor me
in de besluitvorming voor LADA is ook geweest dat ik bij anderen de indruk kreeg: “wij weten alles
voor de burgers en laten ze vooral hun mond houden”.
Dit is doorslaggevend geweest om me voor LADA kandidaat te stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Dat het een heel goede en sterke organisatie is met hart voor de inwoners van de gemeente
Niedorp. Daarbij komt nog dat de doelstelling van LADA is dat iedereen zich thuis voelt in de gemeente Niedorp.
Jip Pankras

Miljoenen nodig voor wegen Wieringermeer
Gepubliceerd op 21 februari 2010, 18:49

De gemeente Wieringermeer moet het wegennet in de uitgestrekte polder hoognodig opknappen.
Dat blijkt uit de opzet voor een wegenbeleidsplan in de gemeente. Er is voor vier miljoen aan achterstallig onderhoud en zelfs als dat wordt ingelopen, is het onderhoudsniveau van de wegen in de Wieringermeer 'zeer laag'. Dus reken maar op het dubbele!
Volgens burgemeester Peter Leegwater is het achterstallige onderhoud ontstaan doordat de wegen
in de gemeente steeds intensiever worden bereden door veel zwaarder verkeer.
Na vaststelling van het beleidsdocument zal de gemeente vijf jaar nodig hebben om de achterstand
van vier miljoen in te lopen. Dat betekent dat dit na de fusie met Anna Paulowna, Niedorp en Wieringen zal plaatsvinden. De fusiepartners hoeven volgens woordvoerder Jan-Steven van Dijk van de
regiegroep niet verrast te zijn door deze tijding. ,,Dit is naar voren gekomen in de rapportage die Deloitte heeft gemaakt toen Niedorp en Wieringermeer aangaven te willen fuseren. Toen Anna Paulowna en Wieringen hierbij aansloten is die rapportage aan hen beschikbaar gesteld.''
Bezwaarlijk voor de fusie is het voor Van Dijk niet. ,,We wisten ervan en elke bruid heeft wel een
vlekje.''
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LEZERS SCHRIJVEN
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener.
Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen.

Andere naam voor “Amstelmeer” op 27 april?
De werknaam “Amstelmeer” zal door de betrokken gemeenteraden op 27 april worden gewijzigd
op advies van een burgercommissie uit de vier fusiegemeenten.
Echter op 27 april na de verkiezingen zijn de gemeenteraden zondermeer van klank en kleur gewijzigd. Alles wijst er op dat Niedorp zeker heel anders tegen de voorgenomen fusie zal aankijken.
Wie er dus namens Niedorp over na gaat denken zal geen LADA-aanhanger zijn.
Maar het neemt niet weg dat ik als LADA-lid wel enige suggesties voor de commissieleden heb.
Wat dacht u van:
Gemeente “Schagenangst”
Gemeente “Rampmeer”
Gemeente “Polderlast”
Gemeente “Zouterkwel”
Gemeente “Hooruniet”
Gemeente “Nooitgewild”
Gemeente “Zienswijsniet”
U zult vast nog wel meer suggesties hebben. Stuur ze aan de redactie van de nieuwsbrief.
George Brandsma

Het zou zomaar eens kunnen
dat de herindelingkrant (met
de uitnodiging voor een
naamkeuze) samen met de
kieslijsten wordt bezorgd.
Past goed in de turbosnelheid
van de stuurgroep. We zullen
tijdens de campagne wel geconfronteerd worden met deze nieuwe aap uit de koker
van de stuurgroep. En moeten dus hierop voorbereid zijn.
Ineke en Piet Groot
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Live Debat op RTV Noord-Holland

•

Plaats:Nieuwe Niedorp

•

Datum:25 februari 2010

•

Aanvang:16:00 uur

•

Locatie:Gemeentehuis

Radio:
Vanaf 9.00 -12.00 het programma ‘De Ochtend op Radio Noord-Holland' met een reportage over
Niedorp.
Van 16.00 tot 17.00 uur het programma "De Peiling" waarin kandidaten voor de gemeenteraad worden geïnterviewd over wat er in onze gemeente afspeelt.
Van 18.00 tot 19.00 uur het programma "Noord Holland Kiest" met daarin het Live Debat.
Namens LADA zal onze lijsttrekker Rob Ravensteijn in debat gaan.
In ‘De Peiling’ komen de grootste ergernissen in de gemeente aan bod .
In ‘Noord-Holland Kiest’ debatteren lokale politici, kiezers en actiegroepen over wat er in hun gemeente afspeelt.
Een band uit de omgeving zorgt tussendoor voor de muziek.
De programma's ‘De Peiling’ en ‘Noord-Holland Kiest’ worden gepresenteerd door Bernd de Boer.
Gedurende de dag gaan verslaggevers in de gemeente op zoek naar problemen die een oplossing
behoeven, lokale burgerinitiatieven en andere zaken die de inwoners beroeren.
Televisie:
Op televisie besteden de programma’s N-H Nieuws en Van Zuks Dus aandacht aan de verkiezingen
met onderwerpen uit Niedorp en de rest van West-Friesland.

…...Nu staan er van die aanplakborden in het dorp, kunnen de belang hebbende partijen posters
opplakken voor de gemeenteraad verkiezingen helemaal nog volgeplakt met oude posters van de
vorige keer, met de kreet, stem van Baalen probeert een meneer met een opgetekend snorretje mij
over te halen om op hem te stemmen. Niet te verwarren met een afbeelding op een poster van de
Partij voor de dieren, die met dat V.V.D. speldje is van Baalen, www. P.v.d.A is kennelijk nog onderste boven van de resultaten van de vorige verkiezing want die hangt er op zijn kop naast. Toch
geen gezicht zo een zooitje rotzooi op zo'n bord haal er even een hoge druk reiniger overheen
voordat je die dingen neerzet. Trouwens als ik me zou willen profileren als partij waarop u het beste
kunt stemmen zou ik als ik een nieuwe poster zou opplakken de poster die er op zijn kop naast
hangt even weghalen, zeker als je daadkrachtig wil overkomen bij de bevolking.
Groetjes Koos
M en M
Barsingerhorner Karnt
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Mozes van Michelangelo en Rob Ravensteijn, lijsttrekker LADA Niedorp (paar jaar geleden)

…en ik zal jullie door de Niedorpse woestijn leiden en het Arhi 2 voorstel aan diggelen slaan. Uiteindelijk zal het Niedorpse volk in het beloofde Schagen aankomen.
Rob

Zondag 28 februari. Lijsttrekkersdebat.
Schagen FM 10.00 - 12.00 uur
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