6

NIEUWSBRIEF 05

Lokaal Democratie
Alternatief Anders

15 februari 2010

Agenda
iedere vrijdag 10.00 uur
LADA-overleg in kantoor Ard Smit
maandag 15 februari
20.00 campagneteam
vrijdag 19 februari
verkiezingsmarkt bibliotheek
Niedorp
zaterdag 27 februari
verkiezingsmarkt Winkelhart Niedorp
donderdag 25 februari
lijsttrekkersdebat RTV-NH
gemeentehuis Niedorp
zondag 28 februari
lijsttrekkersdebat SchagenFM

In dit nummer
Fractieoverleg Lijst Ard Smit/LADA
Over betrokkenheid
De Westvariant en het Voortgezet
Onderwijs
L.A.D.A. en de weg naar Schagen
Gierend interview
Wat een campagneteam !

A.s. vrijdag wordt in de bibliotheek aan de
Trambaan van 14.00 tot 20.00 uur een verkiezingsmarkt gehouden. Wij zijn daar aanwezig.
Er zijn LADA T-shirts verkrijgbaar bij Willem
Kerkhoven (0224-722289) en Peter Couwenhoven (0226-413019). 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.
Voor de verkiezingsmarkt op zaterdag 27 februari in het Winkelhart is een grote groep
LADA-leden nodig om het publiek te overtuigen op 3 maart een stem op LADA uit te
brengen.
We rekenen op uw medewerking.

Colofon
informatie
* 06-51781883 (JaapJan van Essen)
* robravensteijn@hotmail.com
redactie

p.a.couwenhoven@quicknet.nl

www.lada2010.nl
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VAN HET BESTUUR

LADA, een nieuw gezicht met veel bekende en vertouwde namen.
“..en zo is het gekomen” Lokaal Alternatief: DEMOCRATIE ANDERS
De herindeling houdt velen bezig. Nog steeds.
Tevergeefs hebben burgers geprobeerd om gehoor te vinden bij de huidige raad. De keuze voor samenvoegen met Schagen en Harenkarspel zien velen als de beste mogelijkheid. De argumenten zijn
samen te vatten met de 5 B’s: Betrokken, Belangen, Bereikbaar, Betaalbaar en Bestuurbaar.
Een van de eisen van het kabinet is “dat de burger zich een moet kunnen voelen met de nieuwe lokale gemeenschap als geheel.” Die betrokkenheid wordt vooral gevoeld met Schagen en Harenkarspel. Met Schagen als centrumkern, school, cultuur, historie, bevolking. Daar voelen burgers de
binding en is men betrokken. Heel belangrijk in lokaal bestuur. Op ruimtelijk gebied zijn er ook belangen. Niedorpers willen invloed kunnen uitoefenen in en om Schagen als er besluiten worden genomen die gevolgen kunnen hebben voor de huidige kernen in Niedorp of voor de open ruimte.
Omdat Schagen goed bereikbaar is nu het openbaar vervoer weer in de lift zit, biedt dat groeikansen
voor een “wij gevoel”. Ter vergelijking: De kernen Anna Paulowna, Wieringerwerf of Hippolytushoef
bieden dat perspectief niet of in veel mindere mate.
Ook de betaalbaarheid van de West-variant is veel gunstiger. De consumentenbond berekende dat
een keuze voor west 10% gunstiger uitpakt voor de Niedorper huishoudens. Elk jaar wordt de hoogte
opnieuw bepaald, maar de oorzaken zijn vast: de dure wegen in de Wieringermeer doen een stevige
duit in het zakje.
Tot slot: De bestuurbaarheid van 22 kleine kernen met gebruikmaking van dorpsraden is een mooi
streven, maar of dat goed zal uitpakken is nog maar de vraag. In de West-variant gaat het om minder
kernen en betere bereikbaarheid. Dat biedt betere kansen voor zowel de onderlinge samenwerking
van de dorpsraden als voor de tijd en aandacht door raad en College. In een aantal gevallen overlapt
het verenigingsleven het gebied Niedorp, Harenkarspel en Schagen. “De gemeente wil met u praten”
was de vraag, maar had vervolgens geen begrip voor de argumenten en de massaal ingediende
zienswijzen. LADA oprichten was het gevolg. In no-time is een kiesvereniging opgericht met inmiddels meer dan 200 leden. Elke week komen daar nieuwe bij. Hoe sterker LADA in de verkiezingen
scoort, hoe sterker het signaal in Den Haag doorklinkt dat het Arhi 2 advies niet door de Tweede Kamer moet worden overgenomen. Daar hebben we als LADA ook vertouwen in. Met een partijprofiel
waarin elk weldenkend mens zich in kan vinden willen we aan de slag. Met kandidaten die ervaring
hebben in de raad, en bedrijfsleven. Op www.lada2010.nl vindt u het overzicht met de kandidaten.
Volgende week gaan we nader in op het programma en de samenwerking met burgers en politieke
partijen die LADA voorstaat.
Met vriendelijke groeten,
Rob Ravensteijn lijsttrekker LADA

____________________________

Stelling Schager Weekbladdeze week:
"Cafehouders mogen zelf hun sluitingstijden bepalen. Als die variabel zijn komen er minder
grote concentraties van dronken mensen op straat"
Rob Ravensteijn, Lijsttrekker LADA:
Oneens. Openbare orde, veiligheid en handhaving van de Wet der beteugeling van de openbare
dronkenschap (1939) is in betere handen bij bestuur en politie. Soms ontaardt gezelligheid in overlast. Sluitingsbeleid is de laatste schakel van een lange reeks die begint bij opvoeding en educatie.
LADA is voor een alcoholmatigingsbeleid. Gelukkig is daar steeds meer aandacht voor. Ook in
Niedorp. LADA vindt het belangrijk dat iedereen die 's avonds de deur uit gaat ook weer gezond en
veilig thuiskomt. Omdat het uitgaansleven zich voor een flink deel in Schagen afspeelt, geldt ook
hier: "West Best".
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Fractieoverleg Lijst Ard Smit/LADA i.v.m. locatie Brede School ‘t Veld
(bericht geplaatst in De Heraut)
Iedereen die betrokken is bij de realisatie van de nieuwe Brede School in ‘tVeld is van harte welkom
bij de openbare fractie vergadering van “ Lijst Ard Smit/LADA”.
Dinsdagavond 16 februari om 20:00 uur in het Dorpshuis.
In de raadvergadering van donderdag 18 februari staat: “voorkeur betreffende locatie” van de
nieuw te ontwikkelen “Brede School” in t Veld op de agenda. Voordat wij daar een standpunt over
innemen, willen we daar met U over van gedachten wisselen. De fractievergadering die normaal
dinsdag voorafgaande aan de raadvergadering in het raadhuis is, is nu speciaal in het Dorpshuis in
‘t Veld. Tegelijk kunt U dan ook persoonlijk kennis maken met enkele LADA kandidaten. De locatiekeuze van de Brede School met vele sociale en maatschappelijke functies, dus meer dan een
schoolgebouw, vinden wij van het grootste belang. Op dit moment zijn 3 locaties in beeld:
1) Nabij Sportpark De Kogge (wat het college als meest wenselijk acht),
2) Tjaddinxschool / Volkstuinen,
3) de zogenaamde “locatie 5 Zwarteweg”.
Onze fractie heeft nog geen standpunt bepaald en beschouwt de discussie met u als meningvormend. Een werkwijze die de toekomstige fractie ziet als: Democratie Anders. Uw stem telt. Besproken zal worden of de onduidelijkheden van oktober 2009 nu wel zijn opgelost. Destijds was er geen
breed draagvlak voor de beoogde locatie bij “De Kogge”. We hopen de groep “Bezorgde Ouders“
die is opgericht na de gehouden informatieavond van 27-10-2009 met initiatiefnemer Theo Jongeling
(www.bredeschool-tveld.macro-rom.nl) ook te kunnen begroeten. Benieuwd hoe op de aanvullende
informatie gereageerd zal worden. Wij hopen op uw belangstelling en zullen Uw mening zeker mee
laten wegen om tot een weloverwogen standpunt te komen. De Brede School staat er voor de komende 40 jaar, zo is de bedoeling en er zal intensief gebruik van gemaakt worden, zo is de bedoeling. Wij luisteren, U komt? Tot 16 februari. Met vriendelijke groet,
Namens “Lijst Ard Smit/LADA”
Ard Smit.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 heeft de raad in oude samenstelling tot en met woensdag 10 maart 2010 de tijd voor het onderzoek
van de geloofsbrieven. Dit volgt uit artikel C 4, tweede lid, Kieswet. De leden
van de raad treden namelijk af met ingang van donderdag 11 maart 2010.
Voor die tijd moet het onderzoek zijn afgerond en moet omtrent de toelating
van de nieuw gekozen leden zijn besloten. Doorgaans zal de oude raad voor
het laatst bijeenkomen op de woensdag ervoor. Dit jaar valt de Biddag voor
Gewas en Arbeid op woensdag 10 maart. De oude raad kan er voor kiezen
voor het laatst bijeen te komen op dinsdag 9 maart. Vervolgens dient de raad
voor de eerste maal in nieuwe samenstelling bijeen te komen op donderdag 11
maart 2010 (artikel 18 Gemeentewet). Tijdens die eerste zitting dient de beëdiging van de aanwezige leden, ook degenen die hiervoor al zitting hadden in de
raad, plaats te vinden. Leden die niet aanwezig kunnen zijn, dienen bij een volgende vergadering de eed of belofte af te leggen. Het is dus niet mogelijk dat
de oude raad en de nieuwe raad op dezelfde dag bijeen komen voor zowel het
geloofsbrievenonderzoek als de beëdiging.
www.vng.nl
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Willem wordt wakker
Column van Willem Kerkhoven
Krantenlezer, de voorgespiegelde voordelen van “Oost” verschrompelen. Stilstand bij Agriport,
leegstand van sociale huurwoningen in Anna Paulowna en een afbrokkelend randmeerproject.
De staatssecretaris twijfelt over bouwen in krimpgebieden. Ik laat de krant zijn werk doen en
kijk naar de verkiezingscampagne. Als die er tenminste is. Want wat laten gevestigde partijen
ons zien, anders dan in de lokale pers vermelden wat men de afgelopen 4 jaar gedaan heeft? Wat
willen de nieuwkomers is de volgende vraag. De laatste vraag is uiteraard: en de kiezer, wat doet
die?
Eerst de heer de Groote van lijst de Groote, die ik deze week tegenkwam. Hij was ooit erg voor de
Oostvariant. Hij speelt in de verkiezingen geen rol, maar hij vertelde te verwachten dat LADA wel
4 zetels zou halen. Hij gunt ze er best meer, zei hij.
Het CDA houdt zijn kruit droog. De heer Koomen verzekert U nogmaals dat de vele zienswijzen
(hoewel onbelangrijk voor de besluitvorming) toch echt de Raad legitimeerden voor het doorlopen
herindelingsproces.
De VVD is rustig. Wel ontving ik een e-mail van een van de kandidaten Hij zegt onder meer dat
Oost of West hem niet veel uitmaakt, als er maar een gemeente met zo’n 50.000 inwoners ontstaat. Kennelijk steekt er toch gezond verstand de kop op. Chapeau.
De PvdA organiseert politieke cafés. Prima initiatief. De burger en de andere politieke partijen (m.
u.v. LADA) laten het helaas afweten. Jammer, want er worden interessante dingen gezegd. Ooit
vond de heer van Dijk het al nodig om LADA neer te zetten als bange oude mannen Vervolgens
maakte hij het na het politieke café in Niedorp (dat bezocht werd door zo’n 10 PvdA-ers, 3 mensen
van LADA en één particuliere ondernemer) nog wat bonter. Hij twitterde (dat is niet het tsjilpen
van een kanarie, want die zijn geel, niet rood) er op los. Van LADA moeten de ouderen het dorp
maar verlaten, zo stelde hij. Dat haalde hij uit een discussie over de brede school. De argumenten
kwamen echter van de aanwezige ondernemer, niet van LADA. Afgelopen vrijdag, in Lutjewinkel, waren er ook interessante uitspraken. Zo reageerde wethouder Hoogerbrugge op een klacht uit
het publiek over de openingstijden van het gemeentehuis met “nou èn, als je naar de dokter gaat
moet je toch ook wachten”. Ook raadslid mevrouw Buczynski reageerde op een klacht uit het publiek. Zij vindt het prima dat de gemeente mensen met vragen naar het internet verwijst, want
hoe je het ook wendt of keert zei zij, uiteindelijk moet iedereen eraan.
Algemeen Belang zwijgt. Op 12 januari verweet de heer van Geel Ard Smit 25 jaar een slechte
voorzitter te zijn geweest, daarna werd het stil. Heeft Algemeen Belang geen kwaliteit in huis? Is
een 25 jaar slecht functionerende voorzitter (die ook de fractie niet steunt) niet te vervangen? Of
houdt Algemeen Belang toch meer van natrappen dan van argumenten?
Van Groen Links horen we niets. Er is een lijstverbinding met LADA, want men heeft de voorkeur voor de Westvariant.
Als laatste is nieuwkomer LADA druk bezig. Men zoekt de kiezer aan de deur op. Men werkt aan
lijsttrekkersdebatten en verkiezingsmarkten. Gaan ze de verkiezingsstrijd spannend maken?
Zullen zij de beoogde zetelmeerderheid behalen?
Ik wacht het in spanning af.!Respect voor de kiezer betekent dat je als partij je nek uitsteekt en ik
roep alle partijen op: “kom op jongens doe er eens wat aan”. Stop met schelden en moddergooien,
ga voor de inhoud, zoek echte argumenten en toon de kiezer Uw ware gezicht.
Als laatste roep ik de kiezer op: verdiep U in wat er speelt, volg de lijsttrekkersdebatten, bezoek
verkiezingsmarkten. Laat Uw stem niet verloren gaan!
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FORUM
De discussierubriek van LADA waarin actuele kwesties aan de orde gesteld worden.

Over betrokkenheid
Er werd mij met enige nadruk gevraagd om ook maar eens iets te berde te brengen. Ik aarzelde. Er was
de laatste tijd eigenlijk wat te veel wat mij emotioneel bezig hield. Zo waren daar Groenink en die andere
bankfiguur, die met z'n tweetjes meer geld opstreken dan door het hele Nederlandse volk voor Haïti was
bijeengezameld. Ongelofelijk, dat zo iets in een beschaafd land kan. Ik las dat Roemeense criminelen simpelweg vrij gelaten moesten worden als ze niet op heterdaad werden betrapt. En dat ze gewoon in het bezit
mochten blijven van de apparatuur om onze pincodes over te nemen. Het was niet toegestaan deze spullen af te pakken, want de Nederlandse wet kon daar nog niet in voorzien. Te gek voor woorden. En verder
werd ik in de media weer eens geconfronteerd met het Indonesische dorpje Rawagede waar vrijwel alle
mannen zo'n 60 jaar geleden door Nederlandse militairen waren afgemaakt. De Nederlandse staat heeft dit
lang onder de pet weten te houden en weigert nog steeds ook maar één cent aan de arme weduwen te
betalen, omdat deze schandelijke geschiedenis verjaard zou zijn. Verjaard! De daders die mogelijk nog leven gingen geheel vrijuit. Maar dat had u waarschijnlijk zelf ook al bedacht.
En nu heb ik vernomen dat onze interim-burgemeester heeft verkondigd dat het er helemaal niets toe
doet of de meerderheid in onze gemeente tegen de geplande fusie is. Een wel zeer eigenzinnige opvatting van 'democratie' die per definitie toch een regering door het volk heet te zijn. Bij dit alles voel ik me
langzamerhand een inwoner van een soort bananenrepubliek. Er werd van mij verwacht dat ik iets over
geschiedenis zou vertellen, mijn zogenaamde specialiteit. Het voorgaande is tamelijk recente geschiedenis. Je kunt er aan toevoegen dat de huidige raadsleden niet zo geïnteresseerd zijn in de lokale en regionale geschiedenis. Slechts 20% heeft bijvoorbeeld een abonnement op het Informatieblad van Historisch
Niedorp. Het zegt onze vertegenwoordigers waarschijnlijk weinig, dat wij lang geleden samen met Schagen
in het Niedorper Ambacht verenigd waren en bijv. gezamenlijk de afwatering regelden. Ze hopen bijna
blindelings op een rooskleurige toekomst met het noordoosten en houden het halsstarrig bij hun uiterst
merkwaardige keuze. Ook al dreigen aangeprezen projecten problematisch uit te vallen…
Jan Keuken
De Westvariant en het Voortgezet Onderwijs
Toen ik hoorde over de strijd tussen de Oost- en de Westvariant dacht ik: Schagen natuurlijk. Behalve boodschappen (o.a. boeken en kleding) de vuilstort en de bioscoop dacht ik ook direct aan het
onderwijs. Twee dochters fietsten zes jaar naar Schagen. Wind tegen, heen en terug.
Als we gaan fuseren ligt Schagen voor de hand, mede omdat het merendeel van onze kinderen daar
voortgezet onderwijs volgt. Ik vroeg me af hoe groot dat merendeel was. Op het gemeentehuis van
Niedorp werd mij vlot een overzicht verstrekt.
Inderdaad: 488 leerlingen van 12 tot 17 jaar gaan naar Schagen (57%). Daar komen nog leerlingen
van het Clusius College (Schagen/Hoorn/Heerhugowaard) bij. Het gaat om 92 leerlingen waarvan
een deel naar Schagen gaat. Het totaal komt dan ongeveer op 60%. Toen ik naar Wieringerwerf
zocht bleek deze plaats onder “Elders” (2%) te vallen. Na Schagen komt, wat betreft aantallen, Heerhugowaard met 24% als tweede uit de bus.
Nu de vergelijking tussen de Oost- en de Westvariant.
Het totaal aantal leerlingen voor deze twee varianten is 488 + 17 = 505. Let wel, slechts een gedeelte van genoemde 17 gaat naar Wieringerwerf tegenover de 488 waar nog een aantal leerlingen bijgeteld moet worden (Clusius College). In deze laatste vergelijking gaat dus 98% naar de Westvariant. Als wij de rapporten bekijken die de laatste jaren over de kwaliteit van het onderwijs verschenen
zijn wordt daar steeds vastgesteld dat ouders te weinig zeggenschap hebben over het onderwijs aan
hun kinderen. Via de gemeenteraad van de Westvariant wordt invloed mogelijk. Dat is nodig ook
want de kwaliteit van het voortgezet onderwijs in Schagen is volgens de inspectie onvoldoende en
volgens Elseviers Weekblad (meer criteria) matig. (De kwaliteit in Wieringerwerf is vergelijkbaar met
Schagen). Voor zeggenschap via de Westvariant kies L.A.D.A.
Drs.H.F.Peeters
Onderwijskundige/orthopedagoog
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LEZERS SCHRIJVEN
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener.
Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen.

L.A.D.A. en de weg naar Schagen
Toen ik de naam zag dacht ik: dat moet een ouderwetse partij zijn. Die auto bestaat niet meer.
Toen ik mij echter in L.A.D.A. ging verdiepen kreeg ik ineens beelden van een Lada waarmee we
door het Russische stadje Luga (100 km onder St. Petersburg) reden. We zaten er met acht mensen in, een vliegenier als chauffeur. Hoe goed de piloot ook was, de kuilen en gaten waren niet te
vermijden. Toch kwamen de oude Lada en wij heelhuids waar we zijn moesten. Dit beeld van de
Lada bleek echt te passen bij de nieuwe Niedorpse partij. Een bijna onbegaanbaar traject afleggen naar Schagen, met een partij die voor oude waarden als bijvoorbeeld democratie staat.
Schagen….we moeten er heen voor boodschappen, scholen voor voortgezet onderwijs, de stortplaats, de bioscoop, etentjes, schoenen en kleding. De meesten onder ons doen dat.
Toch is er een gemeenteraad die gaten in onze weg maakt en ons niet naar Schagen wil laten
gaan. Waarheen dan wel. Bijvoorbeeld naar Anna Paulowna. Ik herinner me dat ik er een keer
was, ’s avonds laat in het donker. Ik werd wakker toen de trein uit Schagen wegreed. Gelukkig
stopte de trein, na een zeer duister stuk, in Anna Paulowna. Ja, zo is het. Je hebt Anna Paulowna
nodig als je voor Schagen in slaap valt. Verder niet. Dus terug naar Schagen, waar de auto (een
Citroen) klaar staat. Nog gekocht in Winkel, maar nu voor onderhoud naar, jawel, Schagen.
Dit alles overdenkend werd ik lid van L.A.D.A.
Als alle mensen uit de gemeente Niedorp die veel met Schagen te maken hebben dit ook doen,
kunnen we de gaten in de weg nog op tijd dichten.
Agatha Stroek,
Lutjewinkel
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INTERVIEW

Jo de Gier uit Nieuwe Niedorp.
Oudste LADA-lid. Negentig jaar.
De volkstuinders kennen hem allemaal.
Nog steeds op zijn tuin te vinden. Spitten?
Daar draait hij zijn hand niet voor om. Op
zijn fiets brengt hij nog steeds de bestelde
zaden en pootaardappelen rond. Dit jaar
met extra service. Bij aflevering krijgen de
ontvangers er gratis een advies bij: zaaien
met LADA. Jo zal iedereen overtuigen dat
op 3 maart een LADA-kandidaat gekozen
moet worden, anders gaat het fout met
Niedorp. Wat bange, oude man? Jo bang?
Niet voor de duvel, voor niemand niet. Laat
staan voor Jan Steven van Dijk.
“Ik wil iedereen wakker schudden. Je wilt
toch niet naar de Wieringermeer toe? Er
zijn goede redenen om naar Schagen te
gaan. Je moet je gezond verstand gebruiken. Of je negentig bent of geen negentig.
Dat maakt toch niets uit. Nee toch? Je gaat
toch niet klakkeloos rare ideeën volgen?”

Hoe bent u met LADA in contact gekomen?
Bij het zaad halen raakte ik in gesprek met, toe, hoe heet die man ook weer. Je kent hem wel, de
penningmeester, hij woont in Winkel, in die straat, kom nou...
De man met de zwarte baard, Willem Kerkhoven?
Ja, die. Ik kon niet meer op zijn naam komen. Hij had een goed verhaal met een heel goed idee. Dat
sloeg aan.
Bent u eerder politiek actief geweest?
Nee. Ik had een winkel. Daar had ik geen tijd voor. Ik heb er wel altijd veel interesse voor gehad. Als
je zelf zakenman bent geweest, dan weet je wel van de hoed en de rand.
Dus nu op uw negentigste voor het eerst actief!
Als de gemeente niet naar de burgers wil luisteren en met van die rare ideeën komt, moet je wel.
Daar ga je toch niet achteraan lopen? Die Wieringermeer met dat rare meer, dat gaat toch alleen
maar geld kosten? Zo brengen ze de burgers in moeilijkheden. En als ik wat moet doen, moet je het
zeggen.
Volgende week gaan we huis-aan-huis folders verspreiden…
Geef mij maar een stapel. Breng ik ze wel weg. En wel doen hoor!
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