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Agenda
iedere vrijdag 10.00 uur
LADA-overleg in kantoor Ard Smit
dinsdag 23 maart 19.30 uur
openbare fractievergadering
gemeentehuis
donderdag 25 maart
vergadering gemeenteraad
maandag 12 april
ledenvergadering
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Politieke partijen zijn net als
mensen

de fractie geïnstalleerd

Iedereen Ontzettend Bedankt
Installatie nieuwe gemeenteraad

Geachte heer Couwenhoven
Foei, Foei CDA

Op maandag 12 april wordt een ledenvergadering
gehouden. Daar zal een nieuw bestuur gekozen moeten worden. Agenda en locatie worden zo spoedig
mogelijk aan u toegezonden.

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

p.a.couwenhoven@quicknet.nl

LADAnieuwsbrief 09

Nu de hectiek van de campagne voorbij is, de verkiezingen achter de rug zijn en de fractie geïnstalleerd
is, zal de Nieuwsbrief niet meer wekelijks verschijnen.
Afhankelijk van het aanbod aan nieuws en informatie
wordt er een editie uitgebracht. In ieder geval verschijnt de Nieuwsbrief een keer per maand. Voor actuele informatie blijft de site het aangewezen podium.
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VAN HET BESTUUR

Persbericht, vrijdag 12 maart
Verzonden aan Harry de Jong NHD; info Schagen-FM Ed v Oerle; RTVNH Joost Lammers
Vanochtend heeft de fractie beraadslaagd over de informatieronde. Zoals gisteren al in de raad aangegeven deelt de fractie het standpunt dat het moeilijk zal zijn om tot overeenstemming te komen.
Alle gesprekken zijn anders verlopen en bieden daarnaast ook verschillende kansen. Die moeten nu
onderzocht worden. LADA is een belangrijke factor in de gemeentepolitiek geworden. Naast het punt
van de herindeling zijn er tussen nu en 2012 belangrijke andere zaken te regelen. Al heeft LADA nu
niet de macht, zonder LADA zal het moeilijk, zo niet onmogelijk zijn om orde op zaken te stellen. Verwacht wordt dat in september 8- 10% bezuinigd moet worden. Met de gedane uitspraken over de
OZB en het in stand houden van de voorzieningen dreigt dit een onoplosbare puzzle te worden. Het
grondbedrijf zal de financiële positie ook geen goed doen (als de woningmarkt stagneert, lopen de
verliezen op).
Besloten is dat er nu eerst een informele ronde gehouden zal worden om de gemeenschappelijke
kansen te verkennen. Verschillende partijen en zelfs (bestuurs)leden zijn in beeld om hierover te pra
ten. Dus: "niet wat ons scheidt maar wat ons bindt".
Het alternatief zou worden: van parlementaire onmacht naar maatschappelijke macht" oppositie dus.
Wij menen zoveel kwalitiet, creativiteit en maatschappelijke support te kunnen inbrengen, dat het ons
vooralsnog beter lijkt om in te zetten op het aanvaarden van verantwoordelijkheid. Om met de PvdA
te spreken: "IEDEREEN DOET MEE". Ook de reacties van gisteravond wegende, hebben we dus
eerst met de PvdA contact gezocht. Wij wachten nog op een reactie.
Zodra er weer nieuws van enig belang is melden wij ons weer.
prettig weekend, Rob Ravensteijn

Politieke partijen zijn net als mensen
Politieke partijen zijn net als mensen: na een ernstig verlies kunnen zij enige tijd in verwarring raken.
Door hier beheerst en begripvol op te reageren, help je iemand het meest. Wel blijven wijzen op de
nieuwe werkelijkheid. Vertaald naar de politieke situatie: Sprookjes moeten doorgeprikt worden. In dit
geval: hun verlies is onze winst. De piketpaaltjes over het onderwerp herindeling lopen op dit moment dwars door de bestaande partijen. Iedereen die partijen van binnenuit kent weet hoe verdeeld
er gedacht wordt binnen de partijen. Niet iedereen wil afscheid nemen van een partij waar je al 30 of
40 jaar lid van bent of op stemt. 22% van de kiezers stemt op lokale onderwerpen, zo stelt het BMC
na onderzoek. Breng dat beheerst naar voren. Als LADA de erkenning krijgt van de overige partijen
kan er een vruchtbare samenwerking ontstaan. Ook voor het CDA. Voorlopig nog even stoom afblazen. LADA zal onverminderd doorgaan met waarheidsvinding. Een referendum is een goede optie.
We zullen ook andere partijen uitdagen hoe zij de waarheid rond het maatschappelijk draagvlak boven tafel denken te krijgen. Geen smoesjes. Zegt het voort. (Iedereen is vrij om de publiciteit weer op
te zoeken, ook mensen die op de kandidatenlijst staan kunnen weer terecht bij het NHD)

Rob Ravensteijn
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Willem wordt wakker
Column van Willem Kerkhoven
Willem blijft wakker
Eigenlijk is er maar weinig gebeurd deze week. Dan kan je
zeggen “ik heb niets om over te schrijven”, of je kan daar juist
wel iets over schrijven. Ik kies maar voor het laatste. Na een
mooie verkiezingsuitslag voor LADA stonden alle andere partijen direct met de hakken in het zand. Als de grootste partij iets
met ons wil, zo zeiden de kleine partijen, dan moet deze haar
belangrijkste standpunt maar veranderen. De wil van de kiezer
(die tenslotte de bestaande partijen stevig afstrafte) is minder
belangrijk. Als je als PvdA van 5 zetels terug tuimelt naar 2
waar je met een restzetel nog net 3 van kan maken, zou je je
kunnen afvragen of jouw vaste achterban hiermee niet een stevig signaal afgeeft. Een zelfde betoog kan je houden tegen het
CDA. Maar nee, de zetels zijn wel verdampt, de arrogantie nog
niet…
Je vraagt je af of de landelijke partijen of gemeenteraadsformaties in andere steden tot voorbeeld dienen. Denk bijvoorbeeld aan
het machtsspel dat door de PvdA in Den Haag gespeeld wordt.
Ook vraag je je af of de lokale partijen het landelijke voorbeeld
niet moeten volgen, als Wouter Bos en Camil Eurlings aftreden
is dat misschien ook wel een goede tip voor Jan Steven van Dijk
en Henk Koomen.
Ik als gewoon burger mag het maar afwachten, ik zie wel wat er
van komt. Ik stel mij zo voor dat het geheugen van de kiezer
wel drie jaar lang is en dat bij de komende verkiezingen voor de
raad van de nieuwe fusiegemeente (welke dat dan ook mag
zijn) de kiezer nog wel weet hoeveel respect de politieke partijen
voor zijn mening hadden. Wellicht wordt LADA dan nog wel
een veel grotere partij.
Beste lezer, U hoort van mij.
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Onderstaand stukje waarmee Theo Moras zijn kiezers wilde bedanken, werd geweigerd door de
redactie van De Heraut. Omdat Rob Ravensteijn namens LADA al een bedankje richting kiezers
had ingestuurd. Daarom plaatsen we Theo’s dankbetuiging in de Nieuwsbrief. Hij heeft het verdiend.

Iedereen Ontzettend Bedankt
Natuurlijk wil ik jullie als Actievoerder, allemaal ontzettend bedanken voor de wijze waarop ook jullie deze zeer ongewenste fusie ongedaan hebben proberen te maken. Geweldig die 6 zetels die in
een keer zijn binnen gehaald. De LADA-Partij is de op hun partij stemmende inwoners hier dan ook
zeer dankbaar voor. Er is dan wel geen meerderheid in de nieuw te vormen raad gehaald, maar er
is toch wel een overduidelijk signaal afgegeven aan de nu nog verder beslissende partijen. De
LADA-Partij zal er dan ook alles aandoen, om het de inwoners in tegenstelling tot de vorige gemeenteraad in de afgelopen raadsperiode, het naar hun zin te maken. En in ieder geval naar de
inwoners te luisteren, en ook zeker democratische oplossingen zoeken, dat zeer zeker bij zulke ingrijpende beslissingen als er nu zijn geweest, ongelofelijk dat dit kan.
Heel jammer, maar er hebben zich juist net enkele dagen voor de Gemeenteraadsverkiezingen enkele zeer vervelende vergissingen voorgedaan, waarschijnlijk geen kwade opzet of bedoelingen
(?), maar dat neemt niet weg dat het kiezersgedrag wel enigszins duidelijk hierdoor is beïnvloed.
Het bezorgen van alweer een informatiefolder >"BEDENK ONZE NAAM"< was juist nu, geheel
onnodig en ongepast. De informatie folder die betrekking zou kunnen hebben op deze gemeenteraadsverkiezingen werd het weekend na de verkiezingen huis aan huis verspreid, helaas een week
te laat natuurlijk. Maar ook deze ("onbedoelde") tegenslag zullen we natuurlijk proberen recht te
zetten. Het feit is nu, dat men op dit moment totaal geen inspraak zal kunnen uitoefenen
op beslissingen bij onze directe buurgemeenten. Gelukkig is dat bij het heel wat verder gelegen
Wieringen wel het geval, maar alleen niet nodig lijkt mij . Maar ik kan en zal jullie verzekeren dat
ik als Actievoerder er alles aan zal doen om de fusie met Harenkarspel en Schagen, en mogelijk
Zijpe, samen met LADA zal proberen te verwezenlijken. En hoe gek het voor U misschien ook
klinkt, het is nog altijd mogelijk en gaat volgens mij ook zeker gebeuren. Maar daar komt nog heel
wat voor kijken neem dat aan. Wanneer ook de hogere bestuurders (b.v Tweede Kamerleden) de
voor de meesten onbegrijpelijke, ondemocratische en vreemde manier onder ogen krijgen zal er
mogelijk ook zeker afwijzend over worden gedacht. Het zal dan ook nog wel een tijdje duren voor
de juiste fusiebeslissing zal worden genomen. Ik zal U wat dit betreft zeker op de hoogte houden .
Maar tot zo ver natuurlijk iedereen Heel Hartelijk Bedankt. En U hoort zeker nog van ons.
Groet Th. Moras,
Zijdewind.

Installatie nieuwe gemeenteraad
De nieuwe gemeenteraad van Niedorp is op 11 maart 2010 officieel geïnstalleerd. Hierbij legden de
vijftien raadsleden de belofte of eed* van het raadslidmaatschap af. Bij een belofte of een eed verklaart het raadslid zich niet te laten omkopen en zich aan de wet te houden. Op donderdag 25
maart 2010 heeft de gemeenteraad haar eerste vergadering in het gemeentehuis.
De nieuwe gemeenteraad kent hierdoor zes nieuwe raadsleden: de heren R. Ravensteijn, A. Smit,
A. Rodenburg, G. Pankras, P. Couwenhoven en C. Franzen. Allen zijn afgevaardigden van de nieuwe politieke partij L.A.D.A. Op 10 maart 2010 is van de vertrekkende raadsleden afscheid genomen. Op dit moment vinden de coalitieonderhandelingen en collegevorming nog plaats.
Op 8 maart hebben de raadsleden hun benoeming als raadslid aanvaard. De commissie
‘Onderzoek geloofsbrieven’ heeft de geloofsbrieven van de raadsleden onderzocht voordat zij officieel geïnstalleerd werden. Zo keek de commissie of de geloofsbrieven aan de eisen van de Kieswet
en de Gemeentewet voldeden. Hierbij let zij er o.a. op of het raadslid een functie heeft die onverenigbaar is met het raadslidmaatschap. Alle geloofsbrieven zijn door de commissie goedgekeurd.
Naast de brieven concludeerde de commissie ook dat de raadsverkiezingen op een wettige wijze
plaatsvonden.
www.niedorp.nl
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LEZERS SCHRIJVEN
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener.
Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen.

Geachte heer Couwenhoven,
Zojuist haal ik uw razend enthousiaste Nieuwsbrief binnen en kan mij de euforie binnen de gelederen van LaDa wel indenken.
Ik wil u er nogmaals op wijzen dat u onder de feitelijke stemmers wel een flinke overwinning heeft
behaald maar, relativerend naar het aantal stemgerechtigden , valt dit nog wel mee.
De reden waarom ik weer in de pen klim is volzin zeven in uw stukje proza: "Complimenten aan
een ieder omdat beschaafd optreden onze hele campagne heeft gesierd".
Ik ben een drietal malen letterlijk 'geattaqueerd' toen ik het WC Niedorp bezocht en was zo vrij om
met deze mensen in discussie te gaan. Nu heb ik nog geen honderd procent inzicht in de lokale/
regionale politiek, ik kom er eerlijk voor uit omdat ik hier pas kom kijken, maar beschaafd optreden is toch iets anders dan zoals ik dat heb beleefd. De keren erna heb ik de mensen in hun
LaDa-hesjes vakkundig omzeilt, geen zin hebbende in wéér een woordenstrijd van mensen die er
bij voorbaat van uitgaan dat zij het bij het rechte eind hebben.
Men is zo overtuigd van het eigen gelijk dat, als je een afwijkende visie hebt zoals in mijn geval, je
dat zo'n beetje kwalijk wordt genomen. Het mag als bekend worden veronderstelt dat ik niet voor
de west variant ben om dat dat niets of heel weinig toevoegt én omdat het een hele slechte
'match' is. Tenminste als je de zaak rationeel en niet gevoelsmatig bekijkt, zoals nu voor het
grootste deel het geval is.
We zullen zien hoe het uiteindelijk zal uitpakken maar gezien de reeds nu gedane keuzes v.w.b.
de betrokken gemeentes, de provincie en een positief Rijksadvies zullen er toch meer inhoudelijk
valide argumenten op tafel moeten komen. Uw aanhangers zijn zo gefocust op Schagen dat er
wellicht kokervisie ontstaat en men met moeite de negatieve aspecten op de juiste waarde schat.
In mijn visie gaan de mensen die de fusie voorbereiden, bepaald niet over één nacht ijs en worden alle inns en outs op hun merites bekeken. Er wordt hier grondiger te werk gegaan dan b.v. bij
de fusie welke ik meemaakte in het Westland met de totstandkoming van de gemeente Westland.
Ook de voorlichting is een graadje beter dan in het Westland. Men beschikte er ook vanaf het begin over een zeer krachtdadige burgervader in de persoon van de voormalige Rotterdamse wethouder van der Tak.
@b Woudstra
vrijetijdschrijver en essayist.
Foei, Foei CDA
In de Heraut van 12 maart een stukje waarin het CDA haar kiezers bedankt. Daarin een wel heel
vreemde conclusie.
Zij concluderen namelijk dat bijna 60% het eens is met de keuze van de oude raad voor de Oostvariant. Nog afgezien van de vreemde afronding van cijfers, is dit een erg foute conclusie. Een
gemeenteraadsverkiezing is geen referendum. Bij een gemeenteraadsverkiezing spelen veel
meer zaken dan de herindeling en daarom zullen veel kiezers trouw zijn gebleven aan hun partij,
ondanks dat ze het niet eens zijn met de keuze van de Oost-variant.
Bij een enquête krijg je in veel gevallen bij iedere vraag de keuze uit een 7-tal mogelijkheden, bijvoorbeeld; heel erg mee eens/ mee eens/ beetje mee eens/ geen mening/ beetje mee oneens/
mee oneens/ heel erg mee oneens.
Bij de gemeenteraadsverkiezing liep 46% over naar de partijen die het oneens zijn met de keuze.
Je mag aannemen dat die burgers het “heel erg oneens” zijn met de keuze voor de Oost-variant.
De overige 56% moet je dan verdelen over de 6 andere keuzes. Hoeveel daarvan behoren tot de
categorieën “mee oneens”, “beetje mee oneens”, enzovoort is absoluut niet uit de raadsverkiezing
af te leiden.
De enig juiste methode om dit aan de weet te komen is het houden van een referendum.
Piet Dekker
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Van harte gefeliciteerd met jullie overwinning!
Ik ben heel benieuw naar het verloop van het proces.
vriendelijke groet
Jorieke de Mol van Otterloo

Hallo Jan Jaap
Gefeliciteerd met jullie fantastische uitslag!! 6 zetels zag ik vanmorgen op RTV NH. Maak er iets van.
Groeten Ronald

Lada,
VAN HARTE GEFELICITEERD MET UW GRANDIOSE OVERWINNING ! ! !
Een gevoelige dreun voor de gevestigde partijen.
U heeft er hard voor gewerkt en het is beloond. PROFICIAT!
Henk Ooms
Mientweg 68
Lutjewinkel

Hallo allemaal,
Ik wilde jullie bij deze VAN HARTE geluk wensen met deze klaterende overwinning.
En ik wens jullie veel heil en zegen van deze kant met de komende gespreken.
Maar ook veel wijsheid toe, want het zal niet eenvoudig gaan.
NOGMAALS SUCCES,
Ger Kok van de mooie VELUWE.

Goedenavond allemaal!
Heel erg gefeliciteerd met de fantastische uitslag. De bewoner van Niedorp heeft duidelijk laten horen hoe ze denkt over de fusie.
Nu de coalitiebesprekingen nog. Veel succes hiermee!
Met vriendelijke groeten,
Meriam Veldboer

Winkel, 6 maart 2010
Het is niet histories, bij de samenvoeging van de gemeente Niedorp zijn er ook zes zetels door Algemeen Belang behaald. Lijstduwer H.M.van Zoonen.
M.D.
(Mels Delien)

De felicitaties gelden vanzelfsprekend vooral voor de initiatiefnemers Rob, Ard en JaapJan en - niet
te vergeten – de onvermoeibare lijstduwer Theo Moras.
Wim Sepers
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