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Hollands Kroon is nu ruim drie maanden oud. We hielden er rekening
mee dat niet alles vanaf de eerste dag op rolletjes zou gaan lopen.
Logisch. De afgelopen twee jaar hebben we in Niedorp regelmatig
moeten horen dat veel ambtelijke en bestuurlijke tijd en aandacht gericht
was op de voorbereiding van de fusie. Daar kunnen we nu dus de
vruchten van plukken, zou je denken. In de praktijk blijkt dat soms
anders.
Een greep uit de ervaringen en berichten die ons bereiken:
-

-

-

-

-

De harmonisatie van de huisvuil- en rioolrechten blijkt niet voor elkaar. Grote en onredelijke
verschillen blijken het gevolg. Wethouder Bijlstra heeft hiervoor zijn excuses aangeboden. Tot
nu toe is er niemand uit de kring van de stuurgroep of regiegroep die de vinger heeft opgestoken. “Mijn schuld” is nog steeds een ongebruikte term in de politiek. Slechte zaak.
Verenigingen en stichtingen die hun subsidieaanvraag willen indienen, moeten hiervoor uitgebreide formulieren invullen en bescheiden leveren die al eerder zijn aangeleverd. Er heeft
kennelijk geen overdracht van stukken plaatsgevonden vanuit de voormalige gemeente (minder rompslomp, wel zo makkelijk).
De servicebalie is slechts op een dag in de week geopend. Het leidt regelmatig tot lange rijen
wachtenden. Contant betalen blijkt niet mogelijk. In Niedorp wordt geklaagd over gebrek aan
privacy. De stille leesomgeving die je in een bibliotheek mag verwachten is op de vrijdag ver
te zoeken. Hierover is een motie ingediend. “Een sympathieke motie”, zo kregen wij te horen,
alleen GL steunde de motie. We blijven vastbijten tot een goede service is bereikt.
De website Hollands Kroon is voor veel burgers nog een doolhof of de informatie blijkt niet te
kloppen.
Burgers grijpen mis naar het Schager Weekblad, geen gemeentelijke taak, wel een gevolg
van de onlogische keuze die voor de herindeling gemaakt is.
Brieven worden traag of zelfs niet beantwoord. Voorbeeld: De voortgang van de sluis in de
Kromme Gouwe wordt door wethouder van Dijk in het geheel niet beantwoord. Geen tijd zult u
misschien denken, kan zijn, maar dan worden er verkeerde keuzes gemaakt: wel (publicitair?)
op de buurtbus zitten en een primaire taak verzuimen.
Reactie op de Zevensprong, fouten in het lokale geschiedenisonderwijs: ook ondermaats. Een
ingezonden brief hierover moet hierin verandering brengen.

Met grote regelmaat ontvangen we mails en telefoontjes uit de hele gemeente. We melden dit alles
maar willen er niet in blijven steken. Richting raad, college en ambtenaren stellen we hierover vragen
en doen suggesties om zaken beter te laten verlopen. Uit de veelheid van contacten maken wij op dat
LADA een duidelijke plaats in Hollands Kroon heeft verworven, ook in de voor ons nieuwe gebieden.
Niet alleen voor de burger, ook voor de 29 raadsleden is het nog even zoeken De VVD heeft aangestuurd op een zo klein mogelijke coalitie. Voor de VVD was het belangrijkste om 2 wethouders te leveren. Dat is gelukt. Geen wethouders van buitenaf. Geen gunstige voorwaarde in het dualisme. Vanuit
de burgerij bereiken ons nog steeds boze reacties over de invulling van die wethoudersposten. Burgers uit Wieringen en de Wieringermeer voelen zich niet vertegenwoordigd door wethouders uit de
gemeente Niedorp en Anna Paulowna. Het college zal dit nog vaak te horen krijgen als het op dislocatie vergadert.
Over het werk van LADA in de raad vallen de volgende wetenswaardigheden te melden:

-

-

-

-

Nadat de coalitie was gevormd zijn er goede contacten ontstaan tussen LADA en een aantal
andere fracties. Standpunten die LADA naar voren brengt worden veelal door meerdere partijen gedeeld, een vooruitgang t.o.v. de Niedorpse periode.
De begroting werd vanwege gebrek aan invloed op de inhoud en de mislukte harmonisatie
van de heffingen niet gesteund.
De hondenbelasting die in twee van de vier gemeenten bestond is afgeschaft. De organisatie
en kosten van de inning en de handhaving wegen onvoldoende op tegen de opbrengst.
LADA zet hoog in als het gaat om vroegtijdig en open overleg met burgers. Burgerparticipatie
zal zich moeten ontwikkelen tot een vanzelfsprekendheid. Meedenken en meebeslissen, niet
alleen met verkiezingen, ook met buurtbewoners overleggen in geval er bestemmingsplannen
moeten worden gewijzigd. Voorbeelden in Breezand (appartementen) en ’t Veld (transformatorstation). Voor LADA de nieuwe norm voor Hollands Kroon.
De fractievergaderingen worden verspreid in Hollands Kroon gehouden.
“LADA luistert” blijft de rode draad in de werkwijze. Dat blijkt te werken. De vergaderingen
worden bezocht, e-mail verkeer met bewoners is levendig.
Regelmatig worden thema’s aan de orde gesteld en gepubliceerd in regionale bladen en op
diverse websites. Bestuurlijke bijdragen door Ebe Elzinga en Peter Couwenhoven (tevens
fractiesecretaris) zijn hierbij onmisbaar. De steunfractie groeit.
Een voorzichtig begin is gemaakt met de verdeling van het “Niedorper buitengebied”. De hele
fractie is georiënteerd op het Niedorpse, daarnaast concentreert Rob Ravensteijn zich op Wieringen en doet Jip Pankras Anna Paulowna en Ard Smit de Wieringermeer. Over de te volgen
strategie wordt nog verder nagedacht.

Graag horen we hoe u onze bijdrage in de lokale politiek waardeert en of u verbeteringen wenst door
het gemeentebestuur of onze fractie. Via de website www.lada2010.nl kunt u ons bereiken.

