NIEUWSBRIEF 26

Lokaal Democratie
Alternatief Anders

december 2011

Bedankt voor de steun die
we massaal van U hebben
gekregen. In Niedorp zijn we
nog steeds de grootste, ook
zonder het item herindeling.
Onze stijl van omgaan met
de burger en
hoe
we
maatschappelijke
kwesties
aan de orde stellen, geeft
bij veel burgers waardering
en vertrouwen.

Colofon
bestuur
Voorzitter
Ebe Elzinga

0224-542703

ebe.elzinga1@planet.nl
Secretaris
Willem Kerkhoven
0224-722289
secretariaatlada@gmail.com
Penningmeester/ledenadministratie
JaapJan van Essen
06-51781883
jjvanessen@gmail.com
Vice voorzitter
Kees Kramer
0226-422009
cjm.kramer@quicknet.nl
Lid
Lida Brussaard
06-47683159
lidabrussaard@gmail.com

Aan ons om dit ook in de
komende raadsperiode waar
te maken.

In dit nummer

fractie
Rob Ravensteijn
0224-541776
robravensteijn@hotmail.com
Ard Smit
06 -23990598
ardsmitwoonservice@hetnet.nl
Adriaan Rodenburg
0224-218289
laerburg@kpnplanet.nl
Jip Pankras
0226-421828
jippankras@live.nl
Peter Couwenhoven
0226-413019
p.a.couwenhoven@quicknet.nl
Kees Franzen
06-16015188
ckfranzen@live.nl
secretariaat
p.a.couwenhoven@quicknet.nl

LADA, op de grens van oud en nieuw
Coalitie besprekingen

Verkiezingsuitslag geanalyseerd
Tevreden?
Uit de fractie
Kiezers laten het afweten
LADA op campagne
Stemmen? Daar staat mijn hoofd
helemaal niet naar

redactie
p.a.couwenhoven@quicknet.nl

LADA helpt PW
www.lada2010.nl

De fusie terugdraaien gaat niet meer

bank 123077966

De agenda vindt u op pagina 2
LADAnieuwsbrief 26

1

december 2011

LADA, op de grens van oud en nieuw
Bijzondere weken liggen achter ons en ook de komende weken zullen bij velen
gemengde reacties oproepen. Niedorp is bezig zich als zelfstandige gemeente op
te heffen terwijl er in Anna Paulowna volop activiteiten zijn om Hollands Kroon per
1 januari op te starten. Een moment van beschouwing is op zijn plaats.

dichten van de kloof tussen burger en bestuur en
de aanval op de politieke onverschilligheid hebben de hoogste prioriteit. Burgers hebben na
doorvragen wel een mening over lokale zaken.
Ze zullen doordrongen moeten raken dat het uitmaakt waarvoor je kiest.

Verkiezingsuitslag
De verkiezingsuitslag heeft meerdere gezichten:
LADA heeft zich in Niedorp sterk gehandhaafd
met 34% van de stemmen. Daarmee blijft LADA
de grootste. De zeven nieuwe partijen die meededen verdeelden met elkaar ongeveer 8% van
de Niedorpse kiezers. Van de LADA-stemmers
van nu geldt meer dan vorige keer dat de herindeling geen programmapunt meer kon zijn. De
lage opkomst als uiting van protest of onverschilligheid is wel een punt van zorg. De hele politiek,
van Hollands Kroon tot Haarlem en Den Haag
dient zich dat aan te trekken.

Financiële crisis
Deze samenvoeging valt gelijk met een financiële crisis waarvan de omvang nog nauwelijks te
overzien is. Als de financiële middelen van de
gemeente de komende jaren onder druk komen
te staan wordt het des te belangrijker om de
woorden WELZIJN, SOBERHEID, SOCIAAL,
DEMOCRATIE en DUURZAAM met hoofdletters
te gaan schrijven. In heel Hollands Kroon gaat
het aantal raadsleden terug van 58 nu naar 29
straks. Ook de fractie van LADA gaat van 6 naar
3. Dat vraagt een andere organisatie in de fractie. Ook de inzet van de steunfractie en de samenwerking met andere fracties zal aan de orde
komen. Komende tijd zullen er voorstellen komen van zowel fractie als bestuur en zullen we
ook de leden hier in betrekken.

Buiten Niedorp
Buiten Niedorp ligt de zaak voor LADA anders.
Veel mensen zijn op de hoogte van de Niedorpse strijd rond de herindeling. Men begrijpt het
standpunt van de Niedorper burgers en LADA.
“Een onbegrijpelijke samenvoeging”, zo werd de
aansluiting door Niedorp genoemd. Het thema
van de campagne “LADA luistert” is door veel
burgers positief ontvangen. Het bezoeken van
alle 22 kernen was soms een ware ontdekkingstocht. We hebben veel kunnen leren van de inzichten die bewoners over hun woonkern hebben prijsgegeven. De eigenzinnigheid van LADA
spreekt mensen aan, toch is direct overstappen
van politieke partij voor veel mensen nog een
brug te ver. Er is zeker een groot potentieel voor
LADA bij volgende verkiezingen.

Nieuwe verbondenheid
Met de feestdagen voor de deur wil ik iedereen
bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan
alle activiteiten in het afgelopen jaar. Naast het
verlies van twee leden van de steunfractie heeft
het politieke jaar ook nieuwe verbondenheid opgeleverd. Laten we dat ook koesteren voor de
tijd die voor ons ligt.

LADA luistert
De actie “LADA luistert” heeft veel bruikbare suggesties opgeleverd. Bij de start van de nieuwe
gemeente zullen we deze openbaar maken. Het

.
Rob Ravensteijn, fractievoorzitter

Agenda
dinsdag 13 december 19.30 uur
LADA-overleg
Partijkantoor
donderdag 15 december 14.00 uur
gemeenteraad
maandag 02 januari 20.00 uur
installatie gemeenteraad
Hollands Kroon
gemeentehuis Anna Paulowna
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Coalitie besprekingen
Aan: VVD/ Jan Swaag/ Marnix Philips
Van: LADA / fractie/ bestuur
Betreft: oriënterende gesprekken
Datum: 5 december 2011

Beste mensen,

Voortgang bespreking coalitievorming
gemeente Hollands Kroon
De VVD heeft met alle 9 partijen twee gespreksrondes gehad.
Er is constructief overleg gevoerd met wederzijds begrip voor
ieders standpunten. De VVD gaat een derde gespreksronde
in met het CDA, PvdA, Senioren Hollands Kroon en LADA.
Inhoudelijke zal dieper worden ingegaan op de programma’s
van de betreffende partijen om te kijken in hoeverre de speerpunten en mogelijke breekpunten van partijen overeenkomen
met het partijprogramma van de VVD.
De gesprekken kunnen leiden tot meer duidelijkheid wat betreft een eventuele deelname aan de coalitie.
Persbericht VVD, 05-12-2011

N.a.v. de gesprekken over een te vormen
coalitie en de vragen die daarbij naar voren gekomen zijn, het volgende:
-

Het gezicht van LADA zoals verwoord in ons partijprofiel zal herkenbaar moeten zijn. Ons
belangrijkste speerpunt daarin is de burgerparticipatie en democratie. Betrokkenheid, gemeenschapszin en burgerparticipatie kunnen in een lokale gemeenschap niet gemist worden. In ons programma is dit uitgewerkt onder het kopje: “Democratie in een nieuw jasje”.
Als er in de nieuwe raad geen politiek draagvlak is voor een referendum, dan wordt het
plan burgerparticipatie in die zin aangepast.

-

Een belangrijke aanvulling en ondersteuning op ons programma is de vorige week gepresenteerde nota van de commissie Dwarshuis: “De Kop op de kaart”. Heel belangrijk om
samen met de eerder voorlopig vastgestelde strategische visie Hollands Kroon hoog op
de agenda te plaatsen. Het plan biedt een blauwdruk voor ontwikkelingskansen. Het plan
nodigt uit tot samenwerking in de Noordkop. Een gedachte die wij onderschrijven.

-

De financiële crisis zal Hollands Kroon raken. Een sluitende begroting is noodzakelijk. Als
het inkomen van de burger onder druk komt te staan is het redelijk hier rekening mee te
houden. De lastendruk dient beperkt te blijven. Bezuinigingen kunnen gevonden worden
door het zoeken naar een locatie voor definitieve huisvesting per direct te stoppen. Ook
het inschakelen van dure adviesbureaus dient tot een minimum beperkt te blijven. De beoogde versterking van bestuurskracht maakt dat er meer kwaliteit in huis is. Ook de inzet
van de flexibele schil (personeel dat niet is geplaatst) biedt kansen. Tot slot kan de harmonisatie en een doelmatigheidsronde in de subsidies tot besparingen leiden.

-

Bezuinigingen lossen we liever niet op door het schrappen van allerlei voorzieningen. Het
leidt slechts tot kapitaalvernietiging en demotivatie van de burger. Het aanspreken van de
burger op eigen verantwoordelijkheid en oproepen tot participatie (tussen burgers onderling) kan ook leiden tot kostenbesparing en kan nieuwe zingeving genereren. Dit zullen
we wel moeten faciliteren.

-

Het te vormen college en de weg er naar toe zal moeten uitstralen dat er voortdurend
transparant, gelijkwaardig en duaal gewerkt wordt. De rol van LADA blijft dezelfde: constructief en kritisch, zoals eerder ook in het VVD programma is beschreven. Wij kunnen
en zullen onze kiezers uitleggen dat “geven en nemen” een onderdeel is van het democratisch proces.

Hopelijk zijn alle vragen hiermee beantwoord en heeft LADA zich hiermee voldoende gepresenteerd. In ons volgende gesprek kunnen we e.e.a. toelichten en verdiepen.
Met vriendelijke groeten,
Namens fractie en bestuur,
Rob Ravensteijn fractievoorzitter LADA
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VERKIEZINGS UITSLAG
resultaat en analyses

Totaal Gemeente Hollands Kroon
Lijst

Partij

Stemmen

Percentage

Zetels

1

VVD

3757

25,19 %

8

2

Christen Democratisch Appèl (CDA)

2190

14,69%

5

3

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

1920

12,87 %

4

4

Democraten 66 (D66)

744

4,99 %

1

5

ChristenUnie

565

3,79 %

1

6

GROENLINKS

561

3,76 %

1

7

Progressief Wieringermeer

480

3,22 %

1

8

Wieringen05

422

2,83%

9

SDC Sociaal Democratisch Collectief

184

1,23 %

10

Senioren Hollands Kroon

1814

12,16 %

11

Algemeen Belang Hollands Kroon

365

2,45%

12

Partij Vrije Liberalen

553

3,71 %

1

13

LADA (Democratie Anders)

1358

9,11 %

3

4

Totaal Gemeente Niedorp
Lijst

Partij

Stemmen

Percentage

1

VVD

909

23,93 %

2

Christen Democratisch Appèl (CDA)

363

9,56 %

3

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

605

15,93 %

4

Democraten 66 (D66)

227

5,97 %

5

ChristenUnie

45

1,18 %

6

GROENLINKS

160

4,21 %

7

Progressief Wieringermeer

24

0,63 %

8

Wieringen05

9

0,23 %

9

SDC Sociaal Democratisch Collectief

5

0,13 %

10

Senioren Hollands Kroon

70

1,84 %

11

Algemeen Belang Hollands Kroon

64

1,68 %

12

Partij Vrije Liberalen

5

0,13 %

13

LADA (Democratie Anders)

1281

33,73 %
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Persoonlijke uitslag
Nr

Naam

stemmen

1

Ravensteijn, R.M. (Rob) (m

681

2

Smit, A. (Ard) (m)

199

Partij

zetels

3

Pankras, G. (Jip) (m)

78

VVD

8

4

Couwenhoven, P.A. (Peter) (m)

43

CDA

5

5

Franzen, C.K. (Cees) (m)

36

PvdA

4

6

Rodenburg, A.J. (Adriaan) (m)

47

Senioren HK

4

7

Brussaard, A.A.M. (Lida) (v)

67

8

van Essen, J.J. (Jaap Jan) (m)

25

LADA

3

9

Groot, T. (Ineke) (v)

22

D66

1

10

Veldman, C.A.M.M. (Corrie) (v

15

ChristenUnie

1

11

Kerkhoven, W.S. (Willem) (m)

3

GroenLinks

1

12

Couwenhoven, A.A. (Anouska) (v)

12

Pr W’meer

1

13

Veul, C.T. (Cor) (m)

12

PVL

1

14

Elzinga, E. (Ebe) (m)

15

Wieringen 05

0

15

Göetjes, E.J. (Els) (v)

3

ABHK

0

16

Oosterhof, J.J. (Jan) (m)

14

17

de Wit, W. (Wietske) (v)

2

SDC

0

18

Keuken, J. (Jan) (m)

6

19

Ravensteijn, M. (Marrie) (v)

4

20

Stammes, P.W. (Piet) (m)

4

21

Schilder, N.J. (Nico) (m)

11

22

Lansink, F. (Frans) (m)

4

23

Visser, C.J. (Cees) (m)

24

Zetelverdeling

Percentages in Niedorp
2010

2011

LADA

41,4%

33,7%

1

VVD

21,9%

23,9%

Brandsma, G.I.M.J (George) (m)

3

PvdA

16,4%

15,9%

25

Dekker, P.S. (Piet) (m)

12

CDA

10,1%

9,6%

26

Veldboer, M.A.M. (Meriam) (v)

15

AB

5,5%

1,7%

27

van Vliet, B.S. (Bibi) (v)

GroenLinks

4,7%

4,2%

28

Sepers, W. (Wim) (m)

aantal kiesgerechtigden:
uitgebrachte geldige stemmen:
blanco stemmen:
ongeldige stemmen:
Percentage opkomst:
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36.932
14.913
30
22
40,52%

5

D66

6,0%

ChristenUnie

0,7%

Pr W’meer

0,6%

Wieringen 05

0,2%

SDC

0,1%

Senioren HK

1,8%

PVL

0,1%
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Percentage stemmen per stembureaus in Niedorp
L
A
D
A

V
V
D

P
v
d
A

C
D
A

D
6
6

G
L

S
e
H
K

A
B
H
K

C
U

P
r
W

P
V
L

W
0
5

S
D
C

Winkelmade

37,4 27,2 13,0

6,6

6,2

2,0

2,4

1,8

2,4

0,3

0,1

0,3

0,3

Campina

36,8 27,5 17,1

3,7

4,5

4,1

2,6

1,5

0,7

1,1

0

0

0,4

Vijverhof

37,2 21,7 14,2

8,8

8,9

5,4

1,4

1,1

0,8

0,5

0

0

0

Harmonie

41,0 21,1

5,3

21,8

3,3

3,0

2,1

1,0

0,7

0,1

0,3

0,4

0

De Fortuin

22,3 33,2 16,4

3,6

3,3

12,2

0,3

4,7

2,0

1,4

0

0,6

0

Nieuwe Horn

11,1 13,2 59,5

1,5

2,4

6,6

0,4

1,5

1,2

1,8

0,3

0

0

Gemeentehuis

35,8 26,1 11,9

8,4

10,1

1,7

2,4

1,5

0,7

0,6

0,1

0,3

0,3

Stemmen buiten Niedorp
Anna Paulowna

25

Breezand

10

Wieringerwaard

11

Hippolytushoef

4

Westerland

4

Den Oever

8

Wieringerwerf

7

Slootdorp

1

Kreileroord

0

Middenmeer

7

totaal

77

Ook LADA is slachtoffer van de
lage opkomst. Wij zijn er niet in
geslaagd om een deel van onze
achterban te overtuigen naar de
stembus te gaan. Niet omdat wij
het niet goed doen, maar omdat
het politieke spel in Niedorp veel
mensen het gevoel heeft gegeven dat het echt niets meer uitmaakt.
Wat blijkt. In 2010 hadden wij
2192 s tem m en. Nu nog
1358 waarvan 77 buiten Niedorp.
Per saldo dus 1283 Niedorper
stemmen, een verlies van 900
stemmen!
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Tevreden ?
Burgemeester Arnoud-Jan Pennink van Anna
Paulowna opende de verkiezingsavond in zijn
gemeentehuis door kort stil te staan bij de lage
opkomst . Dat betekende volgens hem twee dingen: veertig procent van de kiezers is bewust
met politiek bezig en de andere zestig procent is
tevreden met de gang van zaken.
Kan grote onvrede over de manier waarop hier
politiek bedreven wordt wel eens de oorzaak
zijn van het massaal wegblijvend van de kiezers?
Tijdens de campagne heb ik vaak gehoord:
"Jullie hebben het goed gedaan in de raad, goed
dat je doorgaat. Maar wat heeft het uitgehaald.
Wij zaten er met meer dan 40% en je wordt door
de anderen buiten spel gezet. Waarom zou ik
nog gaan stemmen!"
Mijnheer Pennink blijf vooral met uw rug naar
de maatschappij toe staan. Dan kunt u in
2014 tachtig procent tevreden kiezers verwelkomen.
Peter Couwenhoven
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UIT DE FRACTIE
Op donderdagavond 1 december was de laatste raadsvergadering van de gemeente Niedorp waarin
nog besluiten genomen konden worden. Donderdag 15 december is ‘s middags een ceremoniële
slotvergadering waarin afscheid genomen gaat worden van de raadsleden en er een erepenningen
uitgereikt worden aan burgers die een bijzondere verdienste voor de gemeente Niedorp hebben gehad. Voor onze fractie betekent het een afscheid van het actieve raadswerk voor Adriaan Rodenburg, Cees Franzen en Peter Couwenhoven.
Niedorphal
In de laatste raadsvergadering werd een voorstel van het college om tot 2016 totaal € 60.000
beschikbaar te stellen aan de Niedorphal als
compensatie voor het wegvallen van de gymuren voor het basisonderwijs, raadsbreed aangenomen. Het geld is bedoeld als overbrugging
om het bestuur van de Niedorphal tijd te geven
om een oplossing te vinden om het voortbestaan van de hal in Hollands Kroon te kunnen
borgen. De LADA-fractie vindt het geen ideale
oplossing maar omdat het bestuur van de
Niedorphal deze overeenkomst met college
heeft gesloten, werd er toch mee ingestemd.

Transformatorstation
De LADA-fractie diende een motie in waarin de
locatie van het te bouwen transformatorstation
in de Leijerpolder bij ‘t Veld werd afgewezen en
het college werd gevraagd om nader onderzoek te verrichten naar twee alternatieve locaties, dichter bij het kanaal gelegen en verder
van de bebouwing van de Rijdersstraat. Om
een betere ruimtelijke inpassing te verkrijgen
en het open landschap van de Leijerpolder
minder aan te tasten. De motie werd mede ondertekend door AB en de PvdA, waarvan twee
fractieleden voorstemden. Daarmee werd de
motie, die door wethouder Bijlstra werd afgeraden, aangenomen.
pc

De LADA-fractie Hollands Kroon

Rob Ravensteijn
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Column: De kiezers lieten het afweten
De kiezers zijn massaal thuis gebleven. Een opkomstpercentage van iets boven 40 procent werpt
een schaduw over de overwinningsroes van enkele
partijen.
De meerderheid van de kiezers is thuisgebleven en uit commentaren in de krant
valt op te maken dat de interesse onder de bevolking onder het nulpunt is gedaald. Bij de verkiezingen in 2010 kwam het opkomstpercentage bij de vier fuserende gemeenten dik boven de 50 procent uit. In Niedorp was de opkomst 57,8%,
in Anna Paulowna 57,6%, in Wieringermeer 49,6% en in Wieringen 51,0%. Nu er
gefuseerd moet worden, laat een meerderheid van de bevolking weten dat ze dit
koud laten. In Niedorp was een strijd gaande tegen de fusie en kwam Lada die de
beoogde fusie niet wilde, in de raad van Niedorp met zes zetels. Dat is 40%. Nu
haalt Lada bij Hollands Kroon slechts drie zetels. Dat is 10%.
Mensen die in 2010 op Lada hebben gestemd zijn massaal thuisgebleven uit onvrede. Ze zijn afgehaakt en hebben de politiek vaarwel gezegd. Wie wel zijn gaan
stemmen zijn mensen die belang hebben bij de komst van de nieuwe gemeente.
Het zijn maatschappelijk betrokken burgers verbonden aan verenigingen en stichtingen, ondernemers, leden van politieke partijen en dorpsraden, personeel in het
onderwijs, ambtenaren, subsidietrekkers e.a. Dat een meerderheid van de kiezers
niet naar de stembus is gegaan moet de dames en heren politici tot nadenken
stemmen.
Eigenlijk zou de conclusie moeten zijn dat de verkiezingen ongeldig zijn en dat ze
opnieuw gehouden moeten worden. Bij een referendum geldt de norm van 35 procent. Is de opkomst lager dan is het referendum ongeldig. Bij raadsverkiezingen
zou dit 45% moeten zijn. Omdat de wet hierover niets zegt gaat alles gewoon
door en komt er een gemeenteraad die slechts gesteund wordt door een minderheid van de bevolking. Dit legt de bijl bij de wortels van de lokale democratie. Reden is dat mensen zich niet vertegenwoordigd voelen in de gemeenteraad omdat
ze merken dat hun belangen niet worden behartigd. Ze voelen dat de fusie hen
door de strot wordt geduwd en houden het voor gezien.
Volgend jaar staan er ook zulke verkiezingen op de agenda, maar dan voor de
nieuwe gemeente Schagen. Maar ook voor deze verkiezingen houd ik mijn hart
vast. Veel kiezers in Zijpe voelen zich verraden door de politiek die een referendum uitschrijft en vervolgens de uitslag aan haar laars lapt. Mensen vergeten dit
niet. Het vertrouwen is weg en dit is de schuld van de politiek. Mensen willen duidelijkheid en dapperheid. Toen bleek dat Lada (met haar anti-fusiemanifest) niet
in het college van Niedorp kwam had ze subiet uit de raad moeten stappen. Zes
lege stoelen hebben veel meer zeggingskracht dan je voortdurend laten kleineren
door de rest van de raad.
Mensen houden niet van politieke spelletjes en conflicten en moties van wantrouwen. Ze halen de schouders op en zeggen dat het weer een zooitje is in de politiek. Wat ze wel waarderen is samenwerking en collegialiteit. Dit geldt in het algemeen voor de oppositie in de lokale politiek. Waar het niet lukt na de verkiezingen
een raadsprogramma (een collegeprogramma maar dan raadsbreed) vast te stellen dan is het beter uit de raad te stappen. Want wat er na komt (de kruimels die
van tafel vallen) interesseert geen ene burger.
Eugeen Hoekstra, schagenfm.nl
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LEZERS SCHRIJVEN
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener.
Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen.

Beste Lada aanhang,
Hoewel ik van de VVD ben maar altijd een sympathie heb en heb gehad voor jullie inzet m.b.t.
herindeling wil ik jullie namens de VVD afd. Schagen feliciteren met het behaalde resultaat!

Met hartelijke groet,
A.S. (André) Groot.
Fractie voorzitter VVD afd. Schagen

LADA op campagne
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'Stemmen? Daar staat mijn
hoofd helemaal niet naar'
DOOR PETER ZETHOVEN

- Nel Poepjes uit Den
Oever behoort tot het grote aantal
stemgerechtigde inwoners van
Hollands Kroon dat gisteren bewust niet heeft gestemd.
NOORDKOP

De niet-stemmers vormen de
grootste politieke stroming. Wij
laten er een paar aan het woord.
Nel: „Ik heb hele nare dingen in
mijn leven meegemaakt. In mijn
'onschuld' ook bij bijvoorbeeld
steun gevraagd bij de gemeente
toen ik het echt niet meer zag
zitten. Maar nul op het rekest.
Ook Slachtofferhulp heeft zich
voor mij ingespannen, omdat ik
tot over mijn oren in de problemen zat. Niemand helpt je. Als je
politiek een nieuwe wind wil laten
waaien, ik doel op Wilders, weten
ze het allemaal zo te spelen, dat

alles toch weer bij het oude blijft,
dus wat moetje nog met dat Hollands Kroon? In dit land geven ze
meer om buitenlanders dan om
hun eigen onderdanen. Daarom
houd ik het als je het niet erg
vindt op mijn twee kindjes, die
ondanks hun diabetes hartstikke
goed gaan op school. En laat ik
Hollands Kroon en de politiek
voor wat ze zijn."
Mevrouw H. Brantenaar uit Anna Paulowna weet, op het moment dat we het haar vragen,
nog niet of ze gaat: „Het is allemaal zo vaag. Ik lees zelf geen
kranten, alleen pulpblaad-jes.
Maar daar staat zo weinig in wat
ze nu eigenlijk allemaal willen.
Mijn partner stemt zeker niet. Die
is er helemaal klaar mee. Maar ik
heb zelf nog zoiets van het is je
burgerplicht en als je niet

gestemd hebt moet je ook niet
zeiken. Maar -als ik toch besluit
te gaan- zal dat op het laatste
nippertje zijn."
Miranda Suidgeest uit Middenmeer: „Stemmen? Hoezo?
Daar stond mijn hoofd helemaal
niet naar gisteren. Ik ben lekker
bezig met mijn kindjes. Inderdaad ik ben er een van. Van dat
grote legioen zwijgend» nietstemmers. Wij zijn uitgepo-litiekt."
Sandra Nijholt uit Nieuwe
Niedorp denkt er net zo over. Ook
haar hebben ze gisteren niet bij
de stembus gezien. Sandra: „Ik
heb ze allemaal zien staan bij het
Winkelcentrum. Toen dacht ik
echt: waar slaat dit allemaal op?
Net zoals toen LADA had gewonnen. Hiep hiep hoera. En wat zie
je ervan terug? Helemaal niets.
Neen, ik heb gisteren belangrijker
dingen gedaan."
Schager Courant, 24-11-2011

LADA helpt Progressief Wieringermeer
WIERINGERWERF – De VVD mag dan wel de grote winnaar
zijn van de verkiezingen voor de raadszetels in Hollands
Kroon, Elaine Vlaming van het CDA kan zijn in de geschiedenisboekjes laten zetten al lijsttrekker met het hoogste aantal
stemmen (1.224 kiezers). Piet Bruijstens, boegbeeld van de
Senioren Hollands Kroon, werd een goede tweede met 1.183
stemmen en op de derde plaats vind je pas Jan Swaag terug.
De eerste man van de VVD kreeg (slechts) 1.035 stemmen.
Op eigen kracht had Progressief Wieringermeer de kiesdrempel niet weten te halen. Maar doordat de partij een lijstverbinding is aangegaan met LADA kan de partij toch een
vertegenwoordiger in de raad van Hollands Kroon krijgen.
WR’05 heeft via een protest nog geprobeerd om een restzetel in de wacht te slepen, maar het protest van WR’05 heeft
geen invloed gehad op de uitkomst. Vermoedelijk is dat het
einde van de politiek van WR05. In het verleden zijn er wel
gesprekken geweest met andere lokale partijen om tot een
samenwerking te komen, maar, vooral door het optreden van
Hans Plantinga en Jan Brouwer zijn die steeds op niets uitgelopen.
Ook Algemeen Belang Hollands Kroon heeft de bevolking
niet kunnen overtuigen van hun (goede) politieke bedoelingen. De partij van Ben de Lange die samenwerking had gezocht met OW 91 en Hand Geel van (voorheen) Algemeen
Belang Niedorp bleven ver weg van de kiesdrempel.

LADA

De entree van Cohen in 't Anker werd overigens even opgehouden door LADA. De
Niedorper partij stond daar
opgesteld met een geluidswagen. De PvdA-leider pareerde
de schimpscheuten en kritische vragen handig en stelde
aan het eind vast, dat de PvdA en LADA het over veel zaken eens zijn.
"Daarom is het eigenlijk zinloos, op LADA te stemmen,"
plaagde hij. De LADAkandidaten konden dat wel
hebben.
Schager Weekblad

www.hollandskroon-plaza.
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‘De fusie terugdraaien gaat niet meer’
Niedorp stemt met gemengde gevoelens voor nieuwe gemeente Hollands Kroon
REPORTAGE
Jet Salomons
Niedorp
——————————————
‘We are the champions’ schalt
uit de luidsprekers van de campagneauto van Lada (Lokaal
Alternatief Democratie Anders).
Dat is niet eens misplaatst. Bij
de vorige verkiezingen,in 2010,
kreeg Lada vanuit het niets 41
procent van de stemmen. De
partij werd groot door haar verzet tegen de fusie van Niedorp
met de gemeenten Wieringermeer, Anna Paulowna en Wieringen. Lada-aanhangers waren liever met het westelijk
gelegen Schagen gefuseerd.
Gisteren deed Lada opnieuw
mee aan raadsverkiezingen.
Nu voor de nieuwe gemeente
Hollands Kroon: een fusie van
Niedorp met... Wieringermeer,
Anna Paulowna en Wieringen.
En daarmee lijkt de missie die
Lada groot maakte mislukt. Met
de nodige electorale verschuivingen tot gevolg.
Sijke de Vries (41) stemde bij
de vorige verkiezingen bijvoorbeeld nog op Lada. Nu niet.
“De beslissing met wie we gaan
fuseren is al genomen”, zegt ze

bij het stembureau.
“Terugdraaien gaat niet meer,
dus moeten we deze nieuwe
gemeente een kans geven. Ik
heb één keer geprobeerd om
bij Schagen te komen,
en dat is niet gelukt. Nu stem ik
weer op de partij waar ik de jaren ervoor op stemde.”
Cees (67) en Ria (58) Pool
zien vooral voordelen van de
fusie Cees Pool: “Mensen voelen zich verbonden met Schagen omdat ze hunboodschappen daar doen. Wat is dat voor
sentiment? Wij hebben er ook
kinderen en kleinkinderen wonen, maar ik ben nooit voor een
fusie met Schagen geweest.
Schagen is volgebouwd. Nieuwe woningen zouden dan bij
Niedorp komen. In Wieringermeer is nog wel veel ruimte.”
Los van de mislukte campagne
om de fusie tegen te houden,
heeft Lada ook last van de landelijke politiek.Tijdens de campagne zijn tal van kopstukken
naar de gemeente gekomen
om hun lokale afdeling te steunen. Rutte, Bleker, Pechtold,
Cohen. Allemaal togen ze naar
de Kop van Noord-Holland. Tot
frustratie van Rob Ravensteijn,

fractievoorzitter van Lada: “Op
die manier ondermijnen zij de
lokale verkiezing. Landelijke
standpunten zijn niet zo makkelijk om te zetten in wat je hier
moet doen.”
Hoe hij zijn eigen campagne
nu vormgeeft? Nadat op 13
september de knoop in de Eerste Kamer werd doorgehakt
over de gemeentelijke herindeling, heeft Lada zich neergelegd bij de komst van de fusiegemeente Hollands Kroon.
Maar tegende manier waarop
de beslissing tot stand is gekomen, verzet de partij zich nog
steeds. “75 tot 90 procent
van de burgers wilde fuseren
met Schagen. Maar omdat het
om emotionele redenen ging,
wilde het zittende college er
niet naar luisteren”, zegt Ravensteijn. En daar is hij het nog
steeds niet mee eens.
De rode campagnebus van
Lada is intussen aangekomen
bij het stemlokaal in een zorgcentrum. Wel even de partijjasjes uit – want campagne voeren ín het stembureau, dat is
verboden.
Trouw, 24-11-2011

Anders dan de voorspelling (Trouw 24/11) is LADA (Democratie Anders) in Hollands
Kroon fier overeind gebleven. In Niedorp, het werkgebied van LADA vanwege de ongewenste fusie, is LADA met 34% zelfs de grootste. Omdat het stemgedrag op geen
enkele manier nog van invloed kon zijn op de samenstelling van de nieuwe gemeente
ligt hier een ander motief van de kiezer aan ten grondslag: LADA luistert. Met dit thema werkt LADA al sinds haar oprichting. Nu nog in Niedorp, straks ook in Hollands
Kroon. Dat we daarmee onderscheidend zijn stemt al droevig genoeg. Nog droeviger
is het opkomstpercentage van 40%. De enige electorale verschuiving. Daarvan mag
Donner en de Tweede Kamer best een paar nachtjes wakker van liggen. De democratie in Hollands Kroon is de grote verliezer. De kloof burger bestuur is ook lokaal alleen
maar groter geworden. Kiezen voor meer bestuurlijke samenhang in de Noordkop is
wel weer een stapje dichterbij. Op naar de volgende stap. Natuurlijk staat Schagen
voor LADA op dat lijstje. Vorm en tijd nader te bepalen.
Rob Ravensteijn , lijsttrekker LADA (Democratie Anders)
lezers@trouw.nl
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