(PERSBERICHT, gevolgd door verslag. bijgewerkt tot 18/11/2011)

LADA LUISTERT
Komende weken gaat LADA alle 22 dorpskernen te voet langs. Een flitscampagne.
Luisteren naar wat de burger te vertellen heeft over de leefbaarheid in de eigen
woonkern Ook over de verwachtingen en wensen voor de nieuwe gemeente
Hollands Kroon. Met spontane gesprekken en via enquêtevragen wil LADA zich
presenteren in het gebied, ook buiten Niedorp. De politieke stijl en praktijk
“Democratie Anders” heeft eerder in Niedorp veel waardering en steun gekregen.
Constructief meedenken, kritisch zijn, zeggen waar het op staat, onafhankelijk van
landelijke politieke partijen kan binnenkort ook in Hollands Kroon de nieuwe norm
worden voor lokale politiek. In dat streven zal ook zo spoedig mogelijk de
samenwerking met andere (lokale) partijen worden gevonden. LADA, dat is de
burger, 365 dagen per jaar. Alleen zo verkleinen we de afstand burger – bestuur en
bouwen we lokaal aan een leefbare wereld.
Het wandelplan en de enquête zijn ook te vinden op onze site: www.lada2010.nl
voor als we u mochten missen. Een verslag van de bezoeken zal ook regelmatig op
onze site worden bijgewerkt en uiteindelijk worden vertaald in een werkdocument
“LADA’s kernenbeleid Hollands Kroon”.
Voor het complete plan is een bijlage LADA LUISTERT (1), de enquête (2),
wandelschema (3) alsmede de strooifolder “kennismaken met LADA”, en het
verkorte programma. Ook het uitgebreide programma op hoofdlijnen is te vinden op
onze website.
Rob Ravensteijn lijsttrekker LADA
Tussentijdse samenvatting en voorlopige conclusies per 13/11/2011:
(Deze zullen in de nieuwe fractie besproken en e.v. aangescherpt worden)
450 - 500 personen zijn geïnterviewd of hebben zelf gereageerd. Het volgende
valt op:
Over de eigen woonkern: Om tot een goed kernenbeleid te komen is het goed om
de 22 kernen te groeperen in drie categorieën:
1) de allerkleinste kernen en buurtschappen: Hier zijn sinds lange tijd geen
voorzieningen. Men hecht aan goede onderlinge verstandhoudingen o.a.
burenhulp. Behoud van rust en ruimte zijn de belangrijkste waarden. Voor
voorzieningen is men aangewezen op een grotere (hoofd)kern. Meestal is
men mobiel met eigen vervoer.
2) De middelgrote kernen. Men was in het verleden gewend aan enkele
(minimum) voorzieningen. Deze lopen terug of verdwijnen geheel. Hierover
bestaan verschillende opvattingen. Men leunt op voorzieningen in de naburige
kern(en) en zoekt tegelijkertijd naar groeikansen.
3) De hoofdkern. Hier waren altijd al voorzieningen. Vorm en aantal verschuiven
(winkelcentra). Men hoopt op behoud en zelfs op meer.
Belangrijk om te behouden:
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Men verwacht dat het voorzieningenniveau gehandhaafd blijft of zelfs omhoog gaat
zoals beloofd tijdens gesprekken met bestuur over de herindeling.
Zorgen en tekorten: Men ziet de gevolgen van de crisis wel naderbij komen. Er is
geen concreet beeld hoe dat zal uitpakken in de gemeente of dorp. Het eigen
inkomen, pensioen, AOW wordt meermalen genoemd. Ergernissen gaan over
hondenpoep, slecht onderhoud van openbaar groen en wegen. Ook het gedrag van
de medeburger wordt genoemd. Afval op straat en dumppraktijken in het
buitengebied. Vandalisme door jongeren. De verkeerssituatie is op veel punten een
grote ergernis. Hard rijden, zwaar verkeer, sluiproutes verstoren het woongenot.
Traag reageren door het gemeentebestuur, of erger niet handelen vergroten de kloof
burger en bestuur. De lokale politiek wordt op een hoop gegooid met de Haagse.
Resultaat: Ze doen toch wat ze willen, ik stem niet meer. Het wordt regelmatig
verkondigd. Er zijn gelukkig ook een hoop mensen die zich uitgedaagd voelen en
serieus meedenken over wat ons te doen staat in Hollands Kroon. Het ontbreekt aan
voldoende goede en goedkope huurwoningen. Daardoor trekken jongeren weg. Ook
aan kleine woningen voor ouderen ontbreekt het.
Over de (financiële) huishouding in de eigen gemeente
Er zullen best een hoop lijken uit de kast komen, zo is de verwachting. Varierend van
zaken die geld gaan kosten tot juridische kwesties die al spelen of te verwachten zijn.
Vriendjespolitiek, meten met twee maten en gebrek aan handhaving worden
genoemd als oorzaak.
Over de toekomst in Hollands Kroon: LADA wordt wel gezien als een partij die kan
opkomen voor onrechtvaardige zaken in de nieuwe gemeente. Ook in Niedorp heeft
LADA de rug recht weten te houden. Er is opvallend vaak begrip voor het standpunt
dat LADA heeft ingenomen. Het blijft een vreemde keuze. Of het beter zal worden?
Voor de Wieringermeer en Wieringen zeker, Anna Paulowna was vroeger een rijke
gemeente, nu niet meer. Afwachten en ver twee jaar zullen we zien.
Bijzondere onderwerpen: - Een grote schoonmaakactie door de hele gemeente.
Als Hollands Kroon zich wil profileren als toeristische gemeente mag het zwerfvuil
wel eens opgeruimd worden. Genoeg mensen die nu geen werk hebben die kunnen
meehelpen. In een paar dagen kan de klus geklaard zijn. Ook meteen de fietspaden
opknappen. Kijk naar Drenthe. Daar ga je graag heen om te fietsen.
- Een bewoner reikt me een folder aan over een zelf servicezuil die een
gemeentebalie kan vervangen (lijkt een beetje op een NS kaartjesautomaat) In het
stadskantoor in Haarlem zijn geen balies meer. Mogelijk kunnen dezelfde zuilen ook
toeristische informatie verstrekken. (“slim stapelen”) www.vhp-ergonomie.nl We
houden het in de gaten.
- Een aantal gesprekken verloopt zo openhartig dat er sprake lijkt van een melding
door een klokkenluider. In het kader van deze ronde rem ik dat zelf even af. Dit
vraagt meer waarborgen. Ook de privacy van de burger moet goed geregeld zijn. Op
twee fronten, zowel voor de burger als voor de ambtenaren is een goede regeling
gewenst. Uiteindelijk kan in Hollands Kroon een transparante cultuur ontstaan waar
belangenverstrengeling, vriendjespolitiek of het meten met twee maten geen kans
krijgt. Noem het bestuursversterking.
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Politieke onderwerpen:- Ongeveer 1 op de 25 burgers laat op de een of andere
manier merken niet, of niet goed op de hoogte te zijn van wat er op 23 november
staat te gebeuren. Voorbeelden:
- gaat de fusie nu zeker door?
- Wij zijn de Wieringermeer, dan mogen we toch niet op LADA stemmen? (ook
omgekeerd in Niedorp: Daar kun je alleen op Wieringen voor stemmen
- Als Bleker komt dan gaan de verkiezingen wel over de garnalen en over de
euro. Anders heeft Rutte wel wat beters te doen.
Een deel van de mensen mist de lokale nieuwsvoorziening. Toch laten enkele
mensen zich graag informeren. Een groep van 1 op de 10/20 laat merken helemaal
klaar te zijn met de politiek en geeft aan zich absoluut niet met die bende te willen
bezighouden. “Allemaal zakkenvullers” Ik pijnig mijn hoofd of ik voor lokale politiek
geen ander woord kan bedenken.
Thuisgekomen duik ik in een artikel van Binnenlands Bestuur. Onderzoekers van de
Universiteit van Tilburg hebben studie gedaan naar de achtergronden van
stemgedrag tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Landelijke trends
overheersen de verkiezingen. De bobo’s uit Den Haag, ongetwijfeld met integere
bedoelingen naar Hollands Kroon gelokt verzieken het democratisch karakter van
deze verkiezingen. Ook de ongelijke partijfinanciering maakt een slogan als “eerlijk
delen” tot een holle slogan. Dat de VVD het bedrijfsleven met een bedelbrief
benadert is niet onwettig, de schijn van belangenverstrengeling halen ze zich wel op
de hals. Niet handig, zeker na wat zich in Haarlem allemaal heeft afgespeeld. Zou
wel eens een openbaar debat waard zijn. De onderzoekers uit Tilburg komen tot de
conclusie dat landelijke partijen moeten worden verboden of ontmoedigd om onder
eigen naam deel te nemen aan gemeenteraadsverkiezingen. Ook experimenteren
met een districtenstelsel wordt geopperd. Als vernieuwingspartij kan LADA daar werk
van maken. Niet alles tegelijk. Eerst een werkbare organisatie opbouwen.
De ervaringen met deze campagne “LADA LUISTERT” zijn zo positief dat hier een
permanente campagne van gemaakt moet worden. “In 36 jaar dat ik hier woon is mij
nog nooit iets gevraagd”.

WERKVERSLAGEN: LADA luistert (4) …en vertaalt in beleid
26/10: Breezand. Start van de luistercampagne. Op uitnodiging van enkele
vrijwilligers van de hertenkamp Breezand bezoeken we de hertenkamp. Vooraf zijn
we goed geïnformeerd door Elske Timmer. In een document : “Toekomstvisie
Hertenkamp Breezand”lezen we over doelstelling, de stand van zaken en de
meerwaarde voor zowel het dorp, de kinderen, de naastgelegen school, de (meest
bejaarde) omwonenden en de invulling van dagbesteding voor mensen met een
verstandelijke beperking. Een schoolvoorbeeld van leefbaarheid, gedragen door
vrijwilligers, een groot maatschappelijk draagvlak. Gemeentelijke steun ongeveer
9.000,- p.j. Ook in 2012 kan de stichting hierop rekenen omdat de subsidies dat jaar
voor verenigingen en stichtingen ongewijzigd zullen blijven. Uitvoerig gesproken over
rechtsvormen en mogelijkheden om het project onder te brengen bij het centrum de
Schelp uit den Helder. Gesprekken hierover zijn gaande. Mijn conclusie: een
belangrijke voorziening in het dorp. Vol lof over de positieve en intensieve
betrokkenheid van de vrijwilligers. Hier zit ook wel de kwetsbaarheid. Bestuurlijke
versterking is van groot belang i.v.m. de houdbaarheid op termijn. Afgesproken dat
we contact houden voor de momenten dat daar aanleiding voor is.
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Vervolgens gesproken met enkele passanten in het dorp: Meermalen wordt het
gedrag van hondenbezitters gehekeld. Er rijdt een hondenpoepmachine rond. Het
poepen en het opruimen gaat niet gelijk op. Daar zouden betere afspraken over te
maken moeten zijn. Er is geen dorpsraad. De kerk heeft wel een organiserende
functie, niet voor iedereen een geschikt platform. Er is in de afgelopen tijd wel het
nodige verspild aan onderzoeksbureau’s. Ook de miskleun met de tijdelijke
huisvesting komt zwaar aan. Dat geld had beter besteed kunnen worden.
Speelruimte en natuureducatie zijn genoemd. De indruk bestaat dat de keuze aan
huurwoningen te beperkt is. De Polderbode en Tsarina worden genoemd als gratis
toegankelijke informatiebronnen naast de Schager editie van het NHD.
26/10 Anna Paulowna: Enkele korte gesprekken leveren op dat men redelijk tot
goed tevreden is over het dorp. Vandalisme en overlast worden meermalen
genoemd. Een betrekkelijk kleine groep veroorzaakt dit. Namen zijn bekend, toch
wordt er onvoldoende gehandhaafd. Alweer: De Ontmoeting: leuk, maar was het wel
nodig? Hieraan wordt getwijfeld. Het oude gemeentehuis was immers geschikt. Blijkt
nu zelfs goedkoper. Onnodig dat het weer voor zoveel geld moet worden opgeknapt.
29/10 Van Ewijcksluis: Het dorp biedt niet alleen een mooi weids landschap met
Amstelmeer, landerijen en het Lage Oude Veer, ook is er ongenoegen te beluisteren
over het gebrek aan handhaving. De coöperatie ZAP zou zich al jarenlang niet aan
de afspraken houden die zijn vastgelegd in het bestemmingsplan (categorie 1 en 2).
Het gevoel van onrecht waar geen oor voor lijkt te zijn overheerst. LADA luistert.
Handhaving is overigens geen politieke keuze maar rechtsbeginsel waar iedere
burger op mag vertrouwen. De zaak is inmiddels onder de rechter. Is hier sprake van
een lijk in de kast? Als de fusie de beoogde bestuursversterking oplevert zullen de
problemen in 2012 toch opgelost kunnen worden. Ook hier worden
verkeersproblemen genoemd. Hinder van zwaar vrachtverkeer is hier het punt en er
is sprake van sluipverkeer. Op het eerste oog oplosbaar met borden en alweer:
handhaving.
1/11 Evaluatie dorpsraden Gemeentehuis Nieuwe Niedorp: Een uitgebreide
ronde waarbij alle bestuursvertegenwoordigers hun zegje deden. De grote lijn: men is
tevreden over het voorbije jaar. Toch valt er nog het e.e.a. te verbeteren. De notulen
die van deze avond zijn gemaakt geven gedetailleerder aan wat er allemaal aan de
orde is. LADA is kritisch: actieve participatie is een goede zaak. Wij willen verder
gaan en meer kwaliteit: Een verenigingsvorm met leden biedt meer democratische
waarborgen. Stichtingsbesturen kennen alleen een rooster van aftreden en
herbenoemen, verenigingen kennen leden. Kwaliteit kent belangrijke kenmerken: hoe
vroeg en volledig wordt een dorpsraad geïnformeerd door de gemeente, hoe stelt de
dorpsraad dit vervolgens aan de orde, hoeveel burgers nemen deel aan de
besluitvorming. De aanpak van de Kostverlorenstraat is een interessante case. Even
geduld: morgen naar Nieuwe Niedorp.
2/11 Kreileroord: Uitsluitend enthousiaste en initiatiefrijke mensen gesproken.
Maarrrr, over het lokale bestuur niet veel goeds. Die zijn negatief en vooral traag. 8
jaar wachten voordat een plan voor een accommodatie voor sport en jeugd tot stand
komt. (het MFC). Verbeteringen bij de ijsbaan worden tegengehouden, niet vanwege
het geld, dat komt particulier beschikbaar als compensatie voor enige overlast door
een windmolen. Kreileroorders zien kansen: De Oude Zeug is een ideaal
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uitgangspunt voor zeilers: bij elke wind kun je hier uitvaren. De avondwinkel (Kapper)
krijgt geen kans. Er is zowel een stichting als een dorpsvereniging. Kortom. Met een
stimulerende overheid moet het lukken en als overheid vooral niet stroperig optreden.
2/11 Wieringerwerf: We bezochten Zorgboerderij Dijkgatshoeve. Vlak voordat we
aankwamen was er een kalf geboren. Daar was de aandacht vooral op gericht. Het
was de eerste worp in het nieuwe complex. De bewoners zijn er sinds een paar
weken. De officiële opening moet nog plaatsvinden. Er wordt nog volop ingericht en
men is druk doende met de aanplant van de tuin. “Wat Betekent LADA?” was de
eerste vraag die we op ons af kregen. Lokaal Alternatief Democratie Anders
antwoordde ik, en we hebben ook een website. Daarna moest er weer gespit worden
na achterlating van een poster en wat documentatie. Opmerkingen over de
leefbaarheid in de kern waren er nog niet Wel enthousiasme over het nieuwe
onderkomen. Wij ook. Er zijn mogelijkheden voor het huren van vergaderruimte, een
terras, een biologische winkel. LADA zal daar graag gebruik van maken. Een
aanwinst voor het gebied.
2/11 Vatrop: Op zoek naar het noordelijkste puntje van Hollands Kroon belandden
we in Vatrop. Stilte en een weids uitzicht. Enkele wandelaars zoeken de waddendijk
op met of zonder hond. Wat valt hier verder te wensen? Niets is het duidelijke
antwoord. Bescherming van deze natuurwaarden, dat wel. Men voelt zich zonder
uitzondering Wieringer. Dit gebied roept om kleinschaligheid. Zorgen zijn er voor het
voormalige eiland als geheel: Het voorzieningenniveau voor met name ouderen
dreigt te verschralen. Ter plekke valt helemaal niet te bezuinigen. Er gebeurt al niets.
Laat Hollands Kroon vooral een beleid voeren gericht op duurzaamheid. Dat past
hier. Over het lokale bestuur wordt meermalen niet zo positief gedacht: het voelt
benauwd, vriendjespolitiek. Ik luister slechts en trek lering. Een formatie
overtrekkende ganzen begeleidt ons. Op weg naar huis.
2/11 Jaarvergadering Dorpsraad Nieuwe Niedorp: Attent van de voorzitter: na een
opmerking over het gemis van statuten kreeg ik deze nog dezelfde avond
toegestuurd. Om tafel: het bestuur van de dorpsraad, enkele bestuurders en
raadsleden en een viertal “gewone” burgers. Het bestuur bestaat uit doorgewinterde
bestuurders. Het jaarverslag geeft een opsomming van de voorbije activiteiten. Sfeer
is goed. Mijn conclusie is: vasthouden wat goed gaat, tegelijkertijd blijven zoeken
naar verbeteringen. Welke verworvenheden zijn overdraagbaar, hoe kunnen links
gelegd worden tussen de dorpsraden. Het beeld is wel eenzijdig gericht op de
communicatie tussen dorpsraad en college. Het convenant zal ook ter sprake moeten
komen in de raad, maar dan wel na gedegen voorwerk. Ook de noodzakelijke
ambtelijke ondersteuning en de financiën vragen aandacht. Niet elke dorpskern in
Hollands Kroon zal dezelfde bestuurlijke power op de been kunnen krijgen. Dat
vraagt om differentiatie per dorp, mogelijk per cluster van dorpen. (clusteren op
grootte, of behoefte, of op onderlinge vervlechting. Hier kunnen
grensoverschrijdende oplossingen gevonden worden. Eerst de geplande evaluatie in
de raad van Niedorp.
5/11 Nieuwesluis: Hier vinden we de ultieme leefbaarheid: Er is niets en tegelijkertijd
alles: rust, ruimte, tevreden bewoners die vooral met zichzelf en elkaar tevreden zijn.
Er is geen georganiseerde dorpsraad of buurtvereniging. Vroeger wel. Toen was een
deel van de woningen ook huurwoning (van de gemeente). Als er iets is dat voor de
gemeenschap van belang is dan is er ook actie. B.v. toen er sprake was van een
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crossterrein vlak achter. Ook toen het Joods werkkamp een inrichting dreigde te
worden, en later een pension voor Poolse werknemers. Een buurtactie met brieven
naar de gemeente. Als ik belangstelling heb mag ik lezen. Een museum of
herdenkingsplek is prima. Behoud is hier de gewenste koers van Hollands Kroon.
Met respect, denk ik.
5/11: Wieringerwerf: De gang naar de supermarkt maakt dat niet iedereen ruim de
tijd wil nemen om over lokale zaken te praten. De snel gemaakte opmerkingen
getuigen van de kloof burger – bestuur. Die is groot, ook in de lokale politiek.
Beschamende taferelen van onkunde, onder verwijzing naar recent gemaakte fouten
rond de besluitvorming. Goed dat LADA eraan komt. Hier valt heel wat te verbeteren.
Een moeder van opgroeiende kinderen neemt uitgebreid de tijd om het functioneren
van de BOA aan de orde te stellen: Hoe zit het met de prioriteiten van zo’n man?
Geen enkel pedagogisch inzicht als er iets fout gaat. Bonnen uitschrijven, klaar. Dat
moet anders. Democratie Anders?
7/11/Slootdorp: Het winkelbestand in Slootdorp loopt gaandeweg terug. De
winkelpanden worden verbouwd tot particuliere woningen. Een enkele winkel
waaronder een supermarkt is nog open. Voor de een voldoende, voor de ander (met
auto) reden om naar Wieringerwerf te gaan voor de boodschappen. Het levende hart
wordt er wel enigszins door getroffen. Gelukkig zijn er wel dorpsverenigingen die zich
inzetten om activiteiten (met vlaggetjes en al) te organiseren. Dat wordt hogelijk
gewaardeerd. Men doet er ook ruimschoots aan mee. Over het lokale bestuur zijn de
berichten minder rooskleurig: handhaven, daar doet men niet zo aan. De
ontwikkelingen in de buurt van de Molenweg verlopen niet volgens plan: eerst
bouwen, daarna vergunningen aanvragen (als het meezit), het lijkt meer regel dan
uitzondering. Door de ambtenaren worden de klachten niet erg serieus genomen.
Hierover bestaat ontevredenheid. Het beheer van de openbare ruimte schiet ook
tekort. Zwerfvuil, slooplocaties waar vervolgens niks gebeurt, “Geen geld”.Het
passeert meermalen. Als de buurtbus maar niet gaat verdwijnen, krijg ik nog mee.
Alleen als Beatrix langskomt is er blijkbaar geld om de route op te knappen. Dat
stoort burgers.
7/11 Middenmeer: Toeval of niet: Meerdere burgers geven aan niet te zullen gaan
stemmen omdat de politiek toch maar zijn eigen gang gaat. Maar toch: Wij in de
Wieringermeer zijn wel blij dat LADA en Niedorp erbij komt. Hier valt nog een hoop te
verbeteren. Veel te brede trekkers rijden hier de wegen kapot. “Wij betalen. Daar
doet de BOA niks aan. Een correct besluit nemen lukt hier nog niet eens”. Er moet
niet teveel geld besteed worden aan adviseurs en reorganisaties. Voor de rest: daar
komen jullie nog wel achter: rechtszaken en zo. Met een bloembol probeerden ze
mijn stem te kopen. Een jongetje (groep 8 schat ik) is wel tevreden. Niet in alle wijken
kun je goed spelen en voetballen, geeft hij aan. De LADA folder bespreekt hij thuis.
Als ik mag ga ik wel stemmen. Het wordt fris, we gaan op huis aan.
9/11 De Haukes: Het winkelbestand is de laatste jaren wel wat teruggelopen. De
plaatselijke supermarkt kan blijven draaien omdat de eigenaar zelf veel uren maakt.
Gelukkig maar. Het enige probleem waar we tegenaan lopen is het verkeer: veel
verkeer, vooral vrachtauto’s en er wordt hard gereden. Handhaven? Nee ik zie nooit
een politieauto. TomTom is de verklaring voor het probleem. Er zijn oplossingen
denkbaar, maar dan moet er wel geluisterd worden. LADA is de eerste partij die hier
aan de deur geweest is om onze mening te horen, en we wonen hier al heel lang.
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9/11 Westerland: Een centrum is hier niet, al zou je dat van de kerk wel kunnen
zeggen. Hier woon je vooral vanwege het mooie landschap. Veel huizen verraden de
individuele welvaart. Over de gemeente duikt een terugkerend geluid op:
vriendjespolitiek vertroebelt het vertrouwen in de lokale politiek. Details houden we
voor onszelf omdat we het in deze ronde niet kunnen controleren. Men is blij met de
komst van LADA omdat de verwachting is dat we boven het gekonkel op dit
voormalige eiland zullen staan. Het standpunt van LADA en de Niedorpers
aangaande de herindeling wordt volledig begrepen. Er zou goed samengewerkt
kunnen worden met burgers die ook klaar zijn met het benauwde hier op Wieringen.
Overigens is het hier prima wonen.
9/11 Hippolytushoef: De Abri hier fungeert als ontmoetingsplek. Uit de wind en
zitten. Krimp, dat zit er aan te komen of is al gaande. Meer goede en goedkope
huurwoningen voor alle groepen, jong en oud, lijkt daar een oplossing voor.
Wieringen is en blijft een eiland. Zo is de mening. Men is blij dat het
Wieringerrandmeer er niet gekomen is. Dat is behoud voor de rust die hier erg
gewaardeerd wordt. Er worden bedenkelijke gezichten getrokken als het gaat om het
gemeentebestuur. Veel meer wordt er niet over losgelaten. De folders worden met
aandacht weggestopt voor thuis.
11/11: Wieringerwaard: Over het dorp is men wel tevreden. Een actief
verenigingsleven: voetbal, kolven, Tennis, een ijsbaan, het is er allemaal. Als we over
minpunten beginnen komt er een oude historie: Toen we bij Barsingerhorn hoorden,
kwamen we op het tweede plan, nu bij Anna Paulowna is het niet veel anders. Het
duurt allemaal zo lang, we worden niet serieus genomen. De ijsbaan kan wel draaien
als het gaat vriezen, maar voor een koek en zopie is nog steeds niks geregeld. Dat
was wel beloofd. Deze geluiden konden we meermalen noteren. Het verkeer wordt
ook meermalen genoemd. Druk en er wordt hard gereden. Daar kan wat aan
gebeuren. Er schijnt al geld te zijn, maar nu gebeurt er weer niks. Het kruispunt bij
het polderhuis zou een leuk marktplein kunnen worden waar het verkeer rustig langs
mag. Voor het overige valt er niet zo veel op te merken. LADA en Niedorp is wel
gevolgd. Onlogische keuze. Straks zitten ze voor ons in de raad. Kies lokaal slaat
goed aan bij de mensen die we spraken. Als het stil blijft ligt het vermoedelijk anders.
Toch ook een leerzaam gesprek.
11/11 Anna Paulowna: Een gesprek met enkele jongeren leert dat het afgeven van
een evenementenvergunning het afgelopen jaar niet tot tevredenheid verliep. Het
duurt lang, is onnodig streng en leidt tot beperkingen die de vrijwilligers doet afhaken.
Als ik over de zin van het alcohol matigingsbeleid begin ontstaat er begrip. Het is na
doorvragen vooral de manier waarop die maakt hoe er op gereageerd wordt.
12/11 Winkel/Nieuwe Niedorp: LADA heeft een verkiezingsmarkt georganiseerd in
het Winkelhart en heeft iedere partij daarvoor uitgenodigd. De meeste partijen geven
hier gehoor aan. Om 10 uur is er al sprake van grote bedrijvigheid. Het is ook een
moment waarop de dames en heren politici elkaar spreken. De Niedorpers zijn
oververtegenwoordigd op deze dag. Het simpel uitdelen van folders is niet de manier
waarop ik aan de slag wil. Na enige tijd ga ik de wijk in. Hier is LADA een begrip. Met
sommige bewoners gaan we vooral terug naar de manier waarop de keuze tot stand
gekomen is. Er wordt veel geld uitgegeven en er wachten ons grote problemen, zo is
de mening. Het zijn vaak bekenden, andere mensen geven direct aan weer LADA te
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zullen stemmen. Ook zijn er die liever hadden gezien dat LADA ermee gestopt zou
zijn. 13 partijen, dat is gewoon teveel. Mijn weerwoord: LADA kent geen angst en
zegt onverkort hoe wij tegen zaken aankijken. Andere partijen zijn niet in staat het
verschil te maken. De coalitie PvdA, CDA, VVD, aangevuld met Hans Geel stemden
in alle belangrijke zaken alsof het een partij is. Niet alleen saai, op grond van
stemgedrag zouden deze partijen er goed aan doen te fuseren. Op mijn ronde
bezoek ik ook de bibliotheek waar het gesprek al gauw gaat over de verbouwing. Het
medegebruik van de RABObank valt de dames in de leeshoek niet goed. Recente
plofkraken in de regio maakt de bibliotheek tot een gevaarlijke plek. Bovendien staan
de schappen nu zo dicht op elkaar dat het voor rolstoelgebruikers ondoenlijk wordt
om materiaal uit te zoeken. Wat was het standpunt van LADA bij dit besluit? Als ik
uitleg dat dit geheel buiten de raad om besloten is wordt er bedenkelijk gekeken. Ik
leg uit dat ik al vragen gesteld heb en dat ik deze vragen zal toevoegen. Uitsluitsel
volgt z.s.m. Ook het personeel zal ik hierover inlichten. Zij kunnen me ook geen uitleg
geven over de manier waarop dit gegaan is. Wel dat de Kopgroep Bibliotheken
400.000,- moet bezuinigen. Tijdens mijn bezoek in Anna Paulowna was er op geen
enkele manier sprake van merkbare bezuinigingen. Een verklaring ontbreekt nog.
12/11 Wieringerwerf: Sinterklaas toegezwaaid. Vooraf gegaan door goedklinkende
muziek. Er worden dit keer verschillende zorgen en ergernissen uitgesproken.
Zorgen over de veiligheid van de ijsselmeerdijk, de toestanden die de aanpak zal
opleveren. Klachten over de slechte staat van de fietspaden. Met deze kwalitiet kun
je het fietstoerisme wel op je buik schrijven. Een nieuw laagje asfalt kan wonderen
doen, zo wordt toegevoegd. Het ontbreken van goedkope huurwoningen voor
starters jaagt jongeren naar de stad. Dure koopwoningen voor nieuwkomers worden
wel gebouwd. Een verkeerde keuze. Het dorpsbeeld moet zoveel mogelijk behouden
blijven. Dure ambitieuze plannen dienen achterwege te blijven. Wij zijn hier juist
vanwege de rust en ruimte. Wij willen hier graag sober en duurzaam ons bestaan
leiden. Niet vergeten!!
14/11 Wieringerwerf bibliotheek infomarkt: Het is hier stil, heel stil. Mensen
hebben niet alleen de aankondiging van de markt gemist, ze komen ook inet om
boeken te lenen. Daarop besluit een groepje zich te verplaatsen naar het
winkelcentrum. Zelf besluit ik nog te blijven iedere burger die ik spreek is er een en is
belangrijk genoeg. Na verloop van tijd besluit ik toch mijn plan te wijzigen en ga naar
buiten. De duisternis is gevallen onderweg weet ik toch iemand over te halen toch te
gaan stemmen. “zelf heb ik de moed opgegeven, maar ik vind het goed dat er
mensen zijn als jij. Geef maar op die folder, thuis ga ik lezen, het komt wel goed. Lijst
13, op welke plaats sta je? 1? O, dat is makkelijk”. Het gemeentehuis is open en daar
sla ik mijn slag. Er wordt gewacht, tijd om in gesprek te gaan. Grote problemen zijn er
niet. Het wachten wordt verdreven met lezen. Kennismaken met LADA. Rare naam
eigenlijk. Ik leg uit: Lokaal Alternatief Democratie Anders. Begonnen als grapje
tijdens de discussie over de herindeling. De bevolking wil met Schagen, als het
bestuur ons met het oosten wil verbinden rijden wij jullie
15/11 Anna Paulowna bibliotheek infomarkt: inloopervaringen vergelijkbaar met
die van gisteren. We besluiten dat er een persoon in de bibliotheek blijft en de
geluidswagen met 4 personen naar Wieringen vertrekt. Daar houden we nogmaals
halt in Hipppolytushoef en Den Oever. Het leidt niet tot nieuwe inzichten over de
lokale leefbaarheid.

8

16/11 barsingerhorn: planning. I.v.m. tijdnood verschoven naar komende week
16/11 Haringhuizen: planning. I.v.m. tijdnood verschoven naar komende week.
16/11 Kolhorn/De Strook: Uitgebreid enquêtemateriaal ontvangen. Belangrijke
items: behoud buurtbus, behoud van een steunpunt in de buurt. Goed blijven
luisteren.Dicht bij de burgers staan. Dat doen jullie goed. Behoud dubbele punt
(school). De Horn moet blijven(dorpshuis). Betaalbare woningen voor starters en
senioren. De wensen m.b.t. de sportvelden worden genoemd en zijn ons al eerder
bekend. We ondersteunen de wenselijkheid en zullen hier nog uitgebreid op
terugkomen.
16/11 Lutjewinkel/ Moerbeek: planning als Haringhuizen.
18/11 ’t Veld: t’Veld heeft het doorgaan van deze fusie met lede ogen aangezien.
Heel jammer. De aandacht gaat hier vooral uit naar het realiseren van de Brede
School en ’t Veld Noord. LADA heeft hier zichtbaar veel en goed werk gedaan, al
zullen een aantal mensen weer terugkeren op hun oude schreden. Als er weer een
kleine supermarkt komt zal dat positief zijn voor de leefbaarheid. Het
verenigingsleven bloeit. Zorgen over het transformatorstation. Aansluiting bij de
rotonde zou landschappelijk de voorkeur hebben. Is er een advies van de
dorpsraad?
18/11 Kolhorn: werkoverleg van het campagneteam om 14.30 uur. Staande voor
de deur van ’t Anker bespreken we de persberichten die vandaag de deur uitgaan.
LADA acteert vandaag op meerdere plekken en ook met meerdere partijen. Straks
wordt de PvdA verwacht met Job Cohen. Er worden enkele voorbereidingen
getroffen. Om half 3 is er meer LADA geel aanwezig dan Rood. Tegen 3 uur
verandert dat. Job Cohen arriveert en wordt door LADA voorman Ravensteijn
(ondergetekende) welkom geheten in Kolhorn en Niedorp. Tegelijk maak ik van de
gelegenheid gebruik om mijn royement aan de orde te stellen dat ik opliep vanwege
mijn rol in LADA. Tegengeluiden krijgen te weinig ruimte binnen de PvdA. Nadat we
onze plek hebben gevonden in het cafe wordt het programma duidelijk. Een passend
lokaal onderwerp kiezen voor een landelijke volksvertegenwoordiger is niet makkelijk.
Eerste onderwerp: Na een uitgebreide inleiding door Gerhart van Galen van het
Regthuys wordt duidelijk waarvoor hij komt: bouwen direct naast de historische
westfriese dijk blijkt niet toegestaan. Een typisch provinciaal probleem dat in Haarlem
kennelijk niet kan worden opgelost. Job maakt geen fouten en legt keurig uit dat
ambtenaren ondergeschikt zijn aan hun politieke opdrachtgevers. Als het waar is wat
er door van Galen besproken is dan zijn er kennelijk twee andere problemen: Het
huidige Niedorpse college wordt niet gehoord door de provinciale bestuurders.
Vooraf is er de overtuiging dat top-down (van landelijke politici naar provinciale) wel
overtuigingskracht is. Ondertussen stapt een dame achter me op met de mededeling
dat ze voor de PvdA kwam en niet voor een betoog over Golfbanen en
wellnessvoorzieningen. Geen item voor gewone mensen met een modaal inkomen.
Tweede onderwerp: Het splitsen van stolpboerderijen in het buitengebied: Sylvia
Buczynski schetst de wenselijkheid en meldt gelijktijdig dat de provincie meldt dat dit
nu al kan en dat er geen beletselen zijn. Een communicatieprobleem dus tussen
college en provincie. Ook hier gaat Job goed mee om zonder zijn vingers te branden.
De algehele woningmarkt en de stagnerende bouw en crisis passeren de revue. Ook
hier is de oplossingsplek duidelijk: Haarlem.
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Derde onderwerp: Graag Hoger onderwijs in de eigen regio, en aanvullend de
doorstromingsproblematiek. Goed om jongeren te betrekken in wat er wat er
maatschappelijk speelt en hoe de lijnen lopen. In onze samenleving een proces dat
jaren kan duren om het te doorgronden. Het antwoord (uiteindelijk nee) wordt bereikt
langs de weg van schaalvergroting en kwaliteitsbeheersing. Mijn commentaar: Het
echte antwoord is dat het Rijk jarenlang schaalvergroting gestimuleerd heeft en dat
colleges van bestuur autonoom zijn en mega onderwijsinstituten hebben gesticht. Die
ruimte hebben zij gekregen en genomen. decentralisatie van bevoegdheden. Veel
geld zit nu in gebouwen. Salarissen zijn veelal meegegroeid. Nieuwe
onderwijsmethoden moet zorgen dat de begrotingen van de onderwijsinstituten
sluitend zijn. Kijkend naar de demografische ontwikkelingen (meer ouderen en
minder jongeren) zorgen ervoor dat de kans op verplaatsingen of nieuwbouw in dit
gebied vrijwel nul zijn. Mogelijk dat voor agrarisch onderwijs een uitzondering
denkbaar is. De kwaliteit van ons regionaal openbaar vervoer verkleint deze kans
weer.
Het publiek: stelt vervolgens vragen over o.a het windmolenbeleid, huisvesting
seizoensarbeiders. Handhaving en regelgeving bij evenementen.
Conclusie: Een geanimeerde bijeenkomst waar LADA zich prima heeft kunnen
presenteren. Ook LADA kreeg ruimte om vragen te stellen en opmerkingen te
maken. Ook daar werd naar geluisterd. Nog steeds een zwaktebod dat de lokale
PvdA dit niet zelf kan oplossen. In Den Haag ligt veel werk.
18/11 Winkelhart: Een kort bezoek. Ook Alexander Pechthold wordt hier verwacht.
Ondertussen een hoop mensen kunnen aanspreken en per microfoon hebben up to
date verslag kunnen doen van het bezoek van Cohen. Pechthold wilde niet ingaan
op de afwezigheid tijdens het gehele herindelingsproces. Na een minuut of tien hield
de ploeg het voor gezien.

18/11 Oude Niedorp: planning, verschoven
19/11 Winkelhart Winkel/Nieuwe Niedorp: planning
21/11 Verkiezingsmarkt bibliotheek Niedorp van 14.00 tot 20.00 uur
Tot zover. Wordt vervolgd.
Heeft u aanvullingen vanuit uw dorp? Geen nood. Op onze website kunt een
enquêteformulier downloaden en verzenden naar ons secretariaat. Op dit
moment komen veel berichten binnen. Het verwerken kan daarom enkele
dagen duren. Na januari zullen we een nieuw wandelschema plaatsen voor
2012.

LADA BLIJFT LUISTEREN
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