PARTIJPROGRAMMA 2012-2014

LADA, ontstaan tijdens de Niedorper herindeling, is een lokale partij met inmiddels vertrouwde gezichten en doorgewinterde politici. Sterk georganiseerd en gedragen vanuit de lokale bevolking.
LADA streeft naar leefbaarheid in de dorpen, in de gemeente
en in de hele regio (de Noordkop), met visie op de toekomst.
LADA houdt van eerlijke politiek, voorspelbaar en transparant.
LADA is een partij voor iedereen die lokaal betrokken is en
het belang van een sterke Noordkop ziet.
LADA onderschrijft de noodzaak van bestuursversterking in
de Noordkop. Voor de Niedorper is het belangrijk dat Hollands Kroon betrokken blijft bij Schagen gezien de sterke sociale verwevenheid van Niedorp met Schagen.
LADA brengt burgers met verschillende politieke achtergronden bijeen. Die verschillen mogen zichtbaar blijven. De politieke organisatie en stijl, en de verwevenheid met de bevolking maken het verschil. (Democratie Anders).

LADA:
ontstaan in Niedorp
met oor voor alle Hollands Kroon burgers
met de blik op de Noordkop

nieuwsbrieven, programma, kandidatenlijst,
zie: www.lada2010.nl
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Waar staat LADA voor?
Democratisch
Respect voor de kiezer en respect voor de eigen verkiezingsbeloften.
Raadsvergaderingen moeten voor iedereen te volgen zijn via lokale tv en/of radio, of naderhand
te bekijken/beluisteren zijn via bijv. de gemeente- website. Bij belangrijke zaken burgers raadplegen via lokale referenda. Dorpsraden moeten dicht bij de burgers staan en via democratische weg
tot stand komen. (geen stichtingen zoals nu het geval is in Niedorp).

Verbonden met de regio
Hollands Kroon is geen op zich zelf staand eiland maar is economisch en sociaal een onderdeel
van de NOORDKOP. Alle inwoners, alle sub-regio’s in de Noordkop rekenen we tot ons zorggebied. Goede samenwerkingsafspraken met buurgemeenten zijn noodzakelijk. Niet het wiel weer
uitvinden maar samen naar oplossingen zoeken. Behoud van het openbaar vervoer van en naar
Schagen is een must. Respect voor en steun aan de zwakkeren in onze samenleving vinden wij
belangrijk.

Duurzaam
Het gaat LADA om een leefbare wereld voor ons en onze (klein)kinderen. Geen verspilling van
grondstoffen, energie en schaarse middelen. Bestuurlijke maatregelen worden aan een verantwoorde milieutoets onderwerpen (“de gemeente als voorbeeldfunctie”).
LADA wil duurzaam ondernemen stimuleren en zodoende nieuwe werkgelegenheid laten ontstaan. Zo snel mogelijk vanuit een regiovisie het beleidsplan met als werktitel: “Naar een duurzame Noordkop” realiseren.

Sober
Eenvoudige maar doelgerichte gemeentelijke organisatie. Waar mogelijk samenwerken met de
regiogemeenten om kosten te besparen. Ook niet hier het wiel weer proberen uit te vinden. Stoppen met kritiekloos inhuren van adviesbureaus maar zelf nadenken en gebruik maken van aanwezige kennis.
Koppeling van gemeentelijke woonlasten aan inkomensontwikkeling in Nederland. Geldt ook voor
ondernemerslasten. In de praktijk: “zeker een pas op de plaats”. Geen verspilling aan overbodige
tijdelijke huisvesting van gemeentebestuur. Eerst nadenken, dan pas inrichten.

Ruimte voor eigen initiatief
Ondersteunen en faciliteren van initiatieven van particulieren, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Vereenvoudiging van regels. Waar mogelijk burgers aanspreken en uitdagen om zelf
initiatief te nemen. Niet alles kan van de overheid komen.

Partijcultuur
Helder, eerlijk, open, praktisch en divers. Liever gemaakte fouten erkennen dan eromheen draaien. Stemverklaringen afleggen in geval van verdeeld stemmen. Ruimte maken voor discussie en
inbreng vanuit de bevolking. Geen achterkamertjes politiek.

Ambities, kracht, maatschappelijke actie
LADA wil een politieke vernieuwingsbeweging zijn die zich organiseert vanuit de betrokkenheid en
belangen van burgers. LADA is onafhankelijk van de landelijke politiek. Samenwerkingsgezindheid op basis van inhoud is belangrijk. Lokale problemen proberen wij lokaal op te lossen. Overleg met bevolking krijgt een hoge prioriteit. Samenwerken in gemeenteraad met alle partijen die
democratische vernieuwing nastreven. Met meer invloed van burger op beleid. Minder afstand
burger – bestuur.
Regionale samenwerking vanuit een overall regiovisie voor de Noordkop.
De strategische visie Hollands Kroon dient zo spoedig mogelijk verder ingevuld te worden en
vormt de basis voor het meerjarenbeleid.
De voormalige gemeenten hechten aan een aantal eigen prioriteiten waarvoor eerder ook geld is
gereserveerd. LADA zal dit respecteren. Daarnaast zijn er ook wensen in de kernen. In samenspraak met de lokale bevolking zal naar mogelijkheden gezocht worden om deze te realiseren.
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Uitgewerkt Partijprogramma
Democratie in een nieuw jasje
Verkiezingsprogramma’s en betrouwbare bestuurders vormen de basis voor kiezerssteun. Inspraak en bevolkingsparticipatie vormen een belangrijke aanvulling op de koers van het bestuur.
Nieuwe technieken maken het mogelijk om ook per computer een bijdrage te leveren. Vooraf
dient duidelijk te zijn hoe de inspraak zal worden verwerkt. LADA verwacht meer tevredenheid
als de burger serieus genomen wordt.
Actiepunten:
• Plan ”burgerparticipatie” opstellen en invoeren(o.a. verdelen van bevoegdheden).
• Streven naar tenminste vier centra voor vrijwilligerswerk, burgerparticipatie en contactpersonen. Faciliteren van accommodatie en ondersteuning.
• Bestuurlijke voorbereiding treffen om referenda mogelijk te maken. De burger moet kunnen
meebeslissen over belangrijke zaken.
• Invoering van Begrotingswijzer van het IPP (Instituut voor Publiek en Politiek).
• Stimuleren van het maatschappelijk debat over de toekomst van de Noordkop en de kleine
kernen. Onafhankelijk en los van politieke partijen en/of belangengroeperingen. Wel democratisch georganiseerd.
• Aangaan van open en informatieve publieke debatten met andere politieke groeperingen. Deze staan primair ten dienste van de burger. De burger als denktank. Samenwerken in de gemeenteraad met alle partijen die democratische vernieuwing nastreven. Met meer invloed van
burger op beleid. Minder afstand burger – bestuur.
• De strategische visie Hollands Kroon dient zo spoedig mogelijk verder ingevuld te worden en
vormt de basis voor het meerjarenbeleid.
• De voormalige gemeenten hechten aan een aantal eigen prioriteiten waarvoor eerder ook
geld is gereserveerd. Deze zullen wij respecteren. Daarnaast zijn er ook wensen in de kernen. In samenspraak met de lokale bevolking zal naar mogelijkheden gezocht worden om deze te realiseren.

Bestuur, bestuurlijke samenwerking
Slagvaardig door sobere, eenvoudige regelgeving en dienstverlening. Een nieuwe gemeente
moet bestuurskracht, herkenbaarheid en efficiëntie uitstralen. De rekening van de fusie mag niet
eenzijdig bij de burger en verenigingen gelegd worden. De hele Noordkop is voor de burgers van
Hollands Kroon van belang. Dit vraagt om een goed doordachte samenhang in beleid.
Actiepunten:
• Inzetten op een regionaal actieplan voor de gehele Noordkop en een regionale strategische visie. Denk bijvoorbeeld aan ICT, milieudiensten, Centra Jeugd en Gezin.
• Een raadsprogramma opstellen gaat vooraf aan coalitievorming. Wij zullen geen minderheden in of buiten de raad op voorhand uitsluiten.
• Regionale bestuurscentra in Schagen en Den Helder. Handhaving loket voor burgertaken
in de voormalige gemeenten van Hollands Kroon (baliefunctie) met voldoende openingstijden.
• Openbaar besturen is regel, “achterkamertjespolitiek” taboe.
• Wethouders worden via een openbare procedure geselecteerd. Dit om het duaal functioneren te bevorderen.

LADA partijprogramma 2012

3

Financiën
Met de bezuinigingen vanaf 2012 in het vooruitzicht gaat LADA solidair om. Geld proberen te
vinden in vereenvoudiging van de organisatie (minder bureaucratie) en efficiëntie. Toekomstige
bestuurskantoren (indien nodig) alleen in Schagen en/of Den Helder. Burgerloketten in of in de
buurt van (voormalige) gemeentehuizen. Geen definitieve nieuwbouw voor het gemeentehuis.
Actiepunten:
•
Ombuigingsoperatie(s) “opgelegd door het rijk” zullen evenredig verwerkt worden in de gemeentelijke organisatie en de overige gemeentelijke dienstverlening richting burger. Niet
eenzijdig afwentelen op de burger en de verenigingen.
•
De korting van 15% op de uitkering uit het gemeentefonds dient verwerkt te worden in de
gemeentelijke organisatie (“efficiëntieslag maken”).
•
Investeringen in private sportvoorzieningen liever in de vorm van aandelen of certificaten
dan in de vorm van giften (subsidie). De gemeente kan zo beter inspelen in veranderende
behoeften.
•
WMO verplichtingen van de gemeente efficiënt, helder en doelmatig inrichten. Behoeften
inventariseren.

Duurzaam
Geen verspilling van grondstoffen en middelen. Aandacht voor levensduur en hergebruik. Milieuaspecten worden toetsingscriterium bij te nemen bestuurlijke maatregelen (de gemeente als voorbeeldfunctie). Hier kan ook nieuwe werkgelegenheid ontstaan. Hollands Kroon wordt Millenniumgemeente.
Actiepunten:
• Bevordering lokaal en regionaal openbaar vervoer. De (hoofd)kernen worden verbonden
met de NS-stations in Schagen en Anna Paulowna. Belbusprojecten stimuleren. Betere afstemming buurtbus, Connexxion en NS. Ook belangrijk voor forenzen.
• Geen verspilling van grondstoffen en middelen. Aandacht voor levensduur en hergebruik,
gemeente als voorbeeld voor maatschappelijk verantwoord ondernemen,
• Stimuleren en ondersteunen van initiatieven op gebied van duurzame energieopwekking en
recycling en bijpassende technologische ontwikkelingen.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening
Voldoende voor opvang van eigen bewoners. Starters en zelfbouwers moeten kansen geboden
worden in nieuwe plannen. Ruimtelijke ordening vooral vanuit een regionale visie.
Actiepunten:
• Energiezuinig bouwen in Hollands Kroon opnieuw op de politieke agenda.
• Ondersteunen en faciliteren van energiecoöperaties voor bewoners en bedrijven.
• Woningen voor starters en tijdelijke werknemers. Betaalbaar en humaan georganiseerd.
Jongerenhuisvesting in combinatie met betaalbaar zelfstandig wonen hoort daarbij.
• Leefbaarheid kleine kernen heeft hoge prioriteit. Accommodatie voor coördinatie vrijwilligerswerk eveneens.
• Ontwikkelen overall visie herbestemming af te stoten gemeentelijk panden / terreinen.
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Economie, werkgelegenheid
Regionale visie op indeling en locatiekeuze van (nieuwe) bedrijventerreinen. Lokale bedrijvigheid als
onderdeel van leefbaarheid kleine kernen. Regionaal en groter: opererend vanuit terreinen met een
goede ontsluiting op hoofdwegen.
Actiepunten:
• Behoud of stichten van winkelvoorzieningen in kleine kernen stimuleren.
• NV Noorderkwartier moet blijven bestaan.
• Aantrekkelijk maken (houden) van regio als ondernemersregio.
• Bedrijventerreinen in de Noordkop onderbrengen in een gemeenschappelijke regeling. Optimaliseren van ruimte o.a. door herontwikkelen van oude terreinen. Zonder nadelen moet verwezen kunnen worden naar de meest geschikte locatie

Recreatie, sport en cultuur
Leefbaarheid kan goed samengaan met toeristische ontwikkelingen. Regionale regievoering is van
belang. Niedorp is uitermate geschikt voor recreatie en verdient het om verder te ontwikkelen. Recreatiesport dient volksgezondheid en welzijn. Bij het implementeren van beleid streven naar maatwerk
voor iedere doelgroep. Subsidieregelingen voor sport, recreatie en cultuur harmoniseren.
Actiepunten:
• In stand houden van bestaande sportvoorzieningen.
• Stimuleren van gemeenschappelijk gebruik van accommodaties drukt de exploitatie van activiteiten die voor de lokale gemeenschap van belang zijn. Een accommodatienota die inzicht
geeft in de actuele stand van zaken in de nieuwe gemeente opstellen.
• De nota recreatie, toerisme, sport en cultuur moet aansturen om jonge bewoners voor de eigen regio te behouden en toeristen aan te sporen hier te komen.
• Aansluiten bij de paragraaf “toerisme en watersport” van de economische agenda 2012 –
2015 van de provincie Noord-Holland.
• Bestaande bibliotheekvoorzieningen handhaven.
• Actieve ondersteuning sport- en vrijwilligersorganisaties.

Onderwijs en jeugdbeleid
Streven naar beschikbaarheid van basisonderwijs in elke kern. Kinderopvang en brede scholen binnen de hoofdkernen. Voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs bereikbaar met openbaar vervoer.
Actiepunten:
• Ruim baan voor voor- en naschoolse opvang, sport en culturele activiteiten.
• Veilige wandel- en fietsroutes naar school.
• Aandacht voor belang van beweging, gezonde levensstijl (alcoholmatigingsbeleid).

Seniorenbeleid
Met ouderenbonden zal overleg gevoerd worden over zaken die de leefbaarheid voor ouderen kunnen bevorderen. Mobiliteit, zorgzekerheid en zelfredzaamheid zijn waarden die van groot belang zijn.
Aandachtspunten:
• Seniorenbeleid wordt in overleg met de ouderenbonden vastgesteld.
• Realiseren van een op senioren afgestemd netwerk van openbaar vervoer dat voldoet aan
de eisen van toegankelijkheid en bereikbaarheid.
• Woningen door eventuele aanpassingen geschikt maken om zo lang mogelijk zelfstandig te
kunnen blijven wonen.
• Aanstellen van een beroepsmatige ouderenadviseur.
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Openbare orde, veiligheid en verkeer
De burger moet zich veilig kunnen voelen in zijn leefomgeving. Sociale controle en handhaving
spelen hierbij een belangrijke rol. Politie en handhavende instanties dienen de steun te hebben
van de politiek. Ook een goede jeugdraad speelt hierbij een belangrijke rol.
Actiepunten:
• Ondersteunen van buurtprojecten die saamhorigheid en preventie nastreven.
• Beperken van snelheid in bebouwde kom. Geen nieuwe minirotondes.
• Consequent handhavingsbeleid vanuit de prioriteit veiligheid.
• Verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid van de omliggende provinciale
wegen middels goede contacten met de provincie.

Zorg
Zorg voor ieder die dat nodig heeft lijkt vanzelfsprekend maar is dat niet. Vrijwilligerswerk maakt
de zorg sluitend.
Actiepunten:
• Alert reageren op signalen over tekortschietende zorgbehoeften.
• Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties, waar mogelijk.
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