LEVENDIGE OPENBARE FRACTIEVERGADERING LADA
De openbare fractievergadering van LADA op 25 maart in Den Oever heeft levendige en betrokken
discussies opgeleverd. Er werd op diverse onderwerpen ingesproken.
Burgerparticipatie
Er leeft groot ongenoegen over het functioneren van de politiek in Hollands Kroon. Dat blijkt ook uit de
ingezonden stukken in de lokale media. Die ademen terecht ontevredenheid uit. “Daar moet u op inspelen”,
kreeg de fractie als advies. Betrokkenheid is de basis voor burgerparticipatie en daar schort het aan. Het
gekozen vergadermodel en de opstelling van de coalitie maken er 'een zooitje' merkte een van de
aanwezigen op: “Ik kom niet meer naar de raadsvergaderingen”. De gemeente Schagen kent weer de
commissievergaderingen. “Waarom keren wij niet terug naar dat systeem, dat zal veel verbeteren”, werd
opgemerkt. De ook aanwezige fractieleider van PVL Pim de Herder heeft dit in het presidium al aan de orde
gesteld maar zag zijn voorstel geblokkeerd. De fractie kreeg het advies om toch vooral de lokale
samenwerking te zoeken om bij de verkiezingen volgend jaar een krachtig blok te vormen waarmee de
macht van VVD,CDA en PvdA gebroken kan worden.
Recreatie en toerisme
Dit werd zomaar een belangrijk item. Veel raakvlakken van uit verschillende invalshoeken riepen vragen op
over het beleid in Hollands Kroon op dit gebied. In de strategische visie wordt recreatie en toerisme
benoemd als een van de speerpunten voor economische ontwikkeling. “Hoe denkt het college dit in te
vullen?”, was een vraag. De VVV is inmiddels failliet en weggevallen terwijl het college nu een Memo naar
de raad stuurt waarin het meedeelt dat besloten is om € 50.000,- beschikbaar te stellen voor Sail Den
Helder. “Wat is het nut van dit evenement voor Hollands Kroon?” vroegen sommigen zich af. De memo
eindigt met de zin: De bijdrage past binnen het financiële kader. Een antwoord dat vaak wordt gekregen: het
past binnen het budget. In deze tijd vol onzekerheden en een steeds verder slinkende algemene reserve is
het niet nodig dat alle budgetten ook uitgegeven worden. Sober beleid en reserveren zijn geen verkeerde
zaken. De fractie zal hier op terugkomen. De vraag dient zich aan of Hollands Kroon ook bij Den Helder kan
aankloppen als hier een groot evenement wordt gehouden?
Raakvlakken met recreatie en toerisme zijn er ook in de gebiedsontwikkeling voor de polder Waard
Nieuwland. De heer Kamst vestigde de aandacht op zijn brief aan het college. Hij lichtte toe waarom er geen
fietspad langs de Wierdijk moet komen. Een verhard fietspad zal het karakter van Wierdijk, toch een
monument, aantasten. Bovendien leren ervaringen in het PWN-duingebied dat wandelaars en fietsers zich
gaan vermengen, waardoor voor beide groepen een hinderlijke situatie ontstaat. Als alternatief is een
fietspad langs het Amstelmeerkanaal een betere oplossing.
Onderwijs
De fusies van basisscholen ligt gevoelig maar de gemeente kan daar weinig invloed op uitoefenen. Het is de
verantwoordelijkheid van de onderwijsbesturen, voortvloeiend uit rijksbeleid. Er zijn nu eenmaal normen
gesteld aan het aantal leerlingen waar aan voldaan moet worden. De gemeente is alleen verantwoordelijk
voor de huisvesting. Het is zaak dat het college op korte termijn met een analyse komt want wat moet er
gebeuren met de vrijvallende gebouwen? Zijn er geen raakvlakken met het accommodatiebeleid? De fractie
stelt zich op het standpunt dat wat niet meer nodig is, zo snel mogelijk afgestoten moet worden.
De brief van mevrouw Stoffers over het instellen van stewards op RSG Wiringherlant kwam ter sprake. De
fractie zal er aandacht besteden.
Openbaar vervoer
De slechte situatie van bushaltes langs de N99, die niet voldoen aan de veiligheidseisen, kwam ter sprake.
De deplorabele toestand van het busstation bij Den Oever vraagt dringend om een oplossing. Er bestaat
onzekerheid over wie de eigenaar is. Voor de realisatie van Waddenpoort is een goed geoutilleerd
busstation een vereiste. De fractie zaal vragen stellen aan het college.
Tweede rangs burger
De heer Jaap Lont vroeg zich af waarom er op Wieringen nauwelijks meer gestrooid wordt. Na het sluiten
van de gemeentewerf valt er weer wat weg. Zo wordt mijn woonplek aan een landweg een tweede rangs
locatie. “In de WOZ-waarde vind ik daar niets van terug. Je gaat een fusie in en opeens kan er niets meer”.
Fractielid Jip Pankras: “Er zijn grote problemen. Het Rijk gooit van alles over de schutting met 30% korting
op de middelen. Met de sombere demografische ontwikkelingen mag je je afvragen wat nog betaalbaar is.
Welke voorzieningen kunnen nog in stand houden worden met een algemene reserve die praktisch nul is.”

