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VAN HET BESTUUR

Beste mensen,
De verkiezingscampagne is afgesloten met een voor Nederland ongehoorde zege: van niets naar
meer dan 40%. De grootste partij in de raad en naar ik meen ook de grootste zege uit de Niedorper
geschiedenis. Prachtig. Veel lof komt een ieder toe. Aan namen waag ik me liever niet want ik zou
elk ander tekort doen. SAMEN zijn we sterk, gemotiveerd en behalve spannend was, nee is het ook
gezellig. STRIJD BINDT, zo blijkt. Van elke ondermaatse tik die we ontvingen kwamen we sterker uit
de bus. Complimenten aan eenieder omdat beschaafd optreden onze hele campagne heeft gesierd.
Is 6 zetels ook genoeg? Die vraag houdt ook ieder bezig. Op het onderwerp herindelen is het onvoldoende. Daarvoor zijn andere wegen alleen begaanbaar. Voor strategen onder ons is het werkdocument "3 maart en verder"...ook meegezonden. Ook op onze website kun je die vinden. Uit dat zelfde
stuk kun je opmaken dat we ook bezig zijn met de aanpassing van het bestuur. Concreet: We hebben minimaal een nieuwe voorzitter en secretaris nodig. Ard en ik zullen voorlopig nog wel meelopen
om de boel goed over te dragen. Daarnaast kan het bestuur uitgebreid worden met enkele bestuurders met lichte taken, bv. contactpersoon per kern. Laat weten waar je bereidheid en mogelijkheden
liggen. Per mail of bel met Ard: 06-23990598. In een personeelsadvertentie zouden we beginnen
met: "voor onze snelgroeiende organisatie hebben wij plaats voor een" ...enz.
Omdat we met een grote ploeg de raad in gaan hebben we besloten dat er eerst een informatieronde
plaatsvindt. Kansen liggen natuurlijk lastig. Valkuilen zijn er vele. Het gaat er voorlopig om om kansen te verkennen en te vergroten. Andere partijen zullen ongetwijfeld ook nadenken wat de gevolgen
kunnen zijn als LADA in de oppositie terechtkomt.
Landelijk heeft Herman Wijffels naam gemaakt als laatste informateur. Lokaal hebben we Jan Mastemaker bereid gevonden om in deze ronde mee te doen. Zijn politieke ervaring en bekendheid met de
regionale samenwerking maakte hem tot een ideale kandidaat. Wim Sepers heeft als organisatieadviseur veel ervaring met samenwerken, fuseren en reorganiseren. Ook zijn bijdrage stellen wij op hoge prijs. Ebe Elzinga is de secretaris. In de loop van deze week is met alle partijen gesproken en
wordt duidelijk op welke wijze deze verkiezingsuitslag vertaald kan worden. We houden
u op de hoogte.
Met vriendelijke groeten, Ard, JaapJan en Rob

Aan de burgers van Niedorp
Allereerst een woord van dank aan iedereen die op 3 maart zijn of haar stem heeft uitgebracht. Democratie en daarmee ook het stemrecht is een onmisbare schakel om de democratie te laten functioneren. Het is er deze keer heftig aan toegegaan, niet in de laatste plaats omdat de herindeling een
belangrijke rol speelt en met name Groen Links en LADA de herindeling tot inzet van de verkiezingen
hebben gemaakt. Dat LADA met 6 zetels als grootste partij de verkiezingen heeft gewonnen zegt
veel en zal ook zeker Den Haag bereiken. Daarmee is een duidelijk signaal afgegeven, al wil dat nog
niet zeggen dat de westkeuze voor het oprapen ligt. LADA, haar leden, haar kiezers en zelfs ook burgers die uit traditie op hun eigen partij bleven stemmen zullen hun grondwettelijke vrijheid van meningsuiting blijven benutten om te zorgen dat de Tweede Kamer een besluit kan nemen op basis van
alle beschikbare informatie. Voor sommigen een vervelend gegeven. Voor LADA stemmers: uw stem
telt en dat blijft een rol spelen. Wat nu te doen? Op dit moment zoekt LADA naar kansen. Er staat
meer op het programma. Alle programmapunten van alle partijen verdienen een plek in het komende
raadsprogramma. Tegelijk beseffen we ook dat niet alles zal kunnen. Er komen bezuinigingen op de
gemeente af. Wat pal overeind blijft: u als kiezer (van welke partij dan ook) verdient het om deel te
kunnen nemen aan besluitvorming over ontwikkelingen in uw eigen gemeente, uw eigen buurt, uw
eigen vereniging. Democratie Anders betekent dat wij daar overlegruimte voor willen creëren. Samen: Geen mensen uitsluiten, geen dorpen of buurtschappen.
Dat is voor ons lokale politiek. Wij houden contact.
Met vriendelijke groeten, Rob Ravensteijn (secr. LADA)
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Willem wordt wakker
Column van Willem Kerkhoven
Willem blijft wakker
Beste mensen, we hebben de verkiezingen achter de rug en ik schrijf dit stukje met
gemengde gevoelens. Ik zit gelukkig niet in de gemeenteraad. Waarom gelukkig
zult U vragen. Wel, ik zag daar best tegenop. Ik vind het een grote verantwoordelijkheid en hoewel ik mij volledig zou hebben ingezet vind ik het niet erg dat ik dat
nu niet hoef te doen. Maar jammer? Ja, als ik wel in de raad was gekomen had
LADA negen zetels gehad, en was er de beoogde meerderheid in de raad geweest.
Dus inderdaad, zeer jammer.
De tijd van het afzetten tegen andere partijen is voorbij. LADA moet gaan samenwerken dus……Terwijl ik dit schrijf probeert LADA een coalitie te vormen met een of
meer andere partijen. Gaat dit lukken? Ik weet het niet. Als je alles bij elkaar optelt
dan zou je uit de verkiezingsuitslag best kunnen halen dat meer dan 50% van de
bevolking tegen de Oost-variant is. (Tel de stemmen van LADA bij die van Groenlinks op, ga er van uit dat niet alle niet-stemmers voor Oost zijn, ga er van uit dat
sommige mensen die voor West zijn toch hun oude partij niet wilden verlaten….) De
andere partijen kunnen ook betogen dat uit de verkiezingsuitslag niet is gebleken
dat de meerderheid tegen Oost is. Ik kan niet speculeren op welke partijen er wel of
niet “om zullen gaan”, en op welke voorwaarden. Ik kan alleen maar hopen dat Rob
Ravensteijn en zijn ploeg sterk en met een rechte rug kunnen onderhandelen, en
daar heb ik vertrouwen in.
Ook al kan ik niet mee onderhandelen, ik kan wel even filosoferen over hoe de toekomst er uit moet gaan zien. Als LADA een coalitie kan vormen dan moet er een
plan gemaakt worden om de Oost-variant terug te draaien en fusiebesprekingen
met de beoogde westelijke partners te houden. Er moeten dan sterke voorwaarden gesteld worden en harde afspraken moeten gemaakt worden. Gedegen financiële onderzoeken zijn nodig. Kortom veel werk. Het terugdraaien van de Oost-variant zal
ook wel moeilijk zijn en het zal in ieder geval veel tijd en moeite kosten.
Als LADA geen coalitie kan vormen dan kan uit naam van de raad in ieder geval
niets gedaan worden tegen Oost. Wel kan natuurlijk particulier initiatief in deze
richting ontwikkeld worden, e.e.a. namens of gecoördineerd door LADA. Wel ben je
dan als partij in de gemeenteraad bezig met oppositie buiten de raadszaal, en zal er
wijs en verstandig gemanoeuvreerd moeten worden.
Daarnaast blijft er het gewone werk. De gemeente Niedorp moet nog een paar jaar
verder en er moet verstandig bestuurd worden. Contacten met de bevolking moeten
goed zijn. Wellicht maakt straks de dorpsraad van Winkel een goede start.
Mannen van de LADA-fractie, ik feliciteer jullie met je functie in de gemeenteraad
van Niedorp, ik wens jullie wijsheid en sterkte. En ik hoop dat jullie kiezers jullie
blijven voeden met informatie en hulp als dat nodig is.
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LEZERS SCHRIJVEN
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener.
Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen.

Dag best bestuur,
Vanavond mocht ik getuige zijn van een overweldigende verkiezingsmeerderheid:
6 zetels is niet mis en zeker een teken aan de wand!
Dat teken wijst er op dat de inwoners van Niedorp vertrouwen hebben in LADA.
We kunnen wel rouwig zijn omdat we de zeven zetels niet gehaald hebben, maar ik denk dat we
eerder trots moeten zijn dat wij als nieuwe partij de bevolking hebben kunnen overtuigen dat er
nog hoop is op een kentering.
De kentering waar ik op doel is natuurlijk de fusie van oost naar west: een hele ommezwaai!
Dat LADA niet met alle winden meewaait is een feit: te beginnen met Ard Smit.
Hij heeft in het begin van deze onverkwikkelijke zaak stand gehouden en heeft destijds alle 'shit'
over zich heen gekregen.
Dat dit uit zou monden in een ware 'volkspartij', kon niemand bevroeden, maar ik denk dat we in
eerste instantie trots moeten zijn op de standvastigheid van Ard.
Ook Theo Moras mogen we dankbaar zijn, want als er iemand is die van lobbyen weet dan is hij
het wel: al was het maar met de trekker!
Dat het geheel daarna onder aanvoering van Rob Ravensteijn op een zéér professionele wijze op
de kaart werd gezet mag wat mij betreft een dikke TIEN krijgen! Als iemand na jarenlange afwezigheid bereid is om terug te keren in de politiek, dan zal de noodzaak beslist aanwezig zijn.
Afgelopen maandag was het nationale complimentendag, maar ik denk dat deze WOENSDAG
daar meer geschikt voor zou zijn.
Ik zou graag complimenten willen uitdelen aan al die kanjers die het voor elkaar hebben gekregen
om ons Niedorper volk wakker te schudden en daardoor zoveel zetels te scoren!
Ik zou de voorlopers en de volgers willen complimenteren!
De folderaars en de plakkers wil ik niet vergeten!
En natuurlijk al die onzichtbaren...
Meer dan 200 leden?
KENNELIJK WEET LADA HET HART VAN MENIG NIEDORPER TE BEROEREN, WANT ANDERS WAS HET NIET MOGELIJK OM ALS JONGE PARTIJ HET TIENVOUDIGE AAN KIEZERS
AAN JE TE BINDEN!!!!!

Hartelijke partijgroeten
Nancy Gelderman- van der Reijden

Van harte met het bereikte resultaat!!
Wellicht is het helaas toch niet genoeg. Zit er misschien nog een referendum in?
groet van Jan Keuken
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Geacht College, mevr. Van Dok en meerdere personen,
Tot mijn grote verbazing werd zaterdag op 27 februari een fusienieuwsbrief bezorgd, van de mogelijk
nieuw te vormen gemeente. Waar zijn de normen en waarden en het fatsoen in hemelsnaam gebleven bij onze beleidsbepalers.
Tot wat voor niveau zijn mevr. Van Dok en de overige leden van de stuurgroep, de nieuwe voorzitter
van de regie groep dhr. Rozenberg en alle overigen die bij dit fusie procesbetrokken zijn, toch gedaald?
Waar haalt U de edele moed vandaan om dit enkele dagen voor de verkiezingen te laten verspreiden. Dit getuigt toch wel van een enorm laag niveau, beschamend voor deze voorbeeld gevende bestuurders is nog netjes uitgedrukt. Ik vraag me nu hardop af of dit wel aan alle gedragsregels voldoet, al zijn die overigens ook al heel ver te zoeken. Ik schaam me diep dat zulks kan gebeuren in
onze mooie gemeente.
Hier uit blijkt ook meteen de sociale cohesie en verbondenheid bij al deze beleidsbepalers ook ten
opzichte van al hun inwoners. Wanneer dit de omgangsnormen voor de toekomst zullen zijn, kunnen
we niet veel goeds meer verwachten in de toekomst. Mocht U denken dat dit de normale gang van
zaken is, kan ik U allen een goede raad geven, en net als de rubriek meningen die op de Fusie Amstelmeersite stond ook met stille trom te vertrekken, die site is namelijk ook met stille trom verwijderd.
Mij werd onlangs nog voorgehouden dat er heftig werd geprobeerd deze site ook zo spoedig mogelijk
in gebruik te nemen. Zonder enig bericht is ook deze verwijderd.
Beschamend is zeker de manier van doen aangaande dit hele herindelingsproces, het vertrouwen
in uw handelen is ongelofelijk ver te zoeken.
Ik hoop dat ik hier zeer spoedig een reactie op mag ontvangen, al zal dat de lucht wel niet op doen
klaren.
Vertrouwende op een zeer spoedige reactie,
Th. J. Moras.
Havenstraat 9
1736 KC Zijdewind

Geachte medewerkers Projectbureau,
Mag ik U vriendelijk doch dringend verzoeken om voor mij deze e-mail AUB te willen doorsturen aan
de REGIEGROEP en voorzitter Frank Rozenberg. Als ook aan de leden van de STUURGROEP. U
zou mij daar een grote dienst mee kunnen bewijzen, daar ik zelf niet deze e-mail adressen bezit.
Mogelijk kan U mij deze e-mail adressen aan mij door mailen ?
Persoonlijk vertrouw ik op U medewerking. Ik heb het projectbureau al meerdere malen gebeld maar
krijg daar steeds geen gehoor. Vandaar deze oproep (vraag).
Bij voorbaat Heel Hartelijk Dank,
Th Moras.
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Onze stemmen
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