NIEUWSBRIEF 36

Lokaal Democratie
Alternatief Anders

april 2012

Agenda

Colofon

maandag 22 april 20.00 uur
openbare fractievergadering
pension van Ewijcksluis

bestuur
Voorzitter
Ebe Elzinga

0224-542703

ebe.elzinga1@planet.nl
Secretaris
Willem Kerkhoven
0224-722289

donderdag 25 april 20.00 uur
gemeenteraad

secretariaatlada@gmail.com
Penningmeester/ledenadministratie
JaapJan van Essen
06-51781883
jjvanessen@gmail.com
Lid
Lida Brussaard
06-47683159
lidabrussaard@gmail.com
Fractiesecretaris
Peter Couwenhoven
0226-413019
p.a.couwenhoven@quicknet.nl

maandag 06 mei 19.30 uur
LADA-overleg, partijkantoor
maandag 13 mei 20.00 uur
openbare fractievergadering
café De Fortuin, Barsingerhorn
dinsdag 14 mei 20.00 uur
ledenvergadering
Irish Cottage, Verlaat
donderdag 23 mei 20.00 uur
gemeenteraad

fractie
Rob Ravensteijn
0224-541776
robravensteijn@hotmail.com
Ard Smit
06 -23990598
ardsmitwoonservice@hetnet.nl
Jip Pankras
0226-421828
jippankras@live.nl

In dit nummer
Algemene ledenvergadering LADA

redactie
p.a.couwenhoven@quicknet.nl

Subsidie aan Sail Den Helder
verdient heroverweging
Geld

www.lada2010.nl

Levendige openbare fractievergadering

bank 123077966
tnv penningmeester LADA

Lezers schrijven
We weten er wel drie te staan!
VVD wethouder Meskers gooit €50.000
in het water van de Helderse haven
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VAN HET BESTUUR

Algemene Ledenvergadering LADA
Datum 14 mei 2013 , aanvang: 20.00 uur
Locatie: The Irish Cottage, Verlaat 4, 1734 JN Oude Niedorp

Agenda
1. Opening door voorzitter
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen agenda
5. Bespreking concept notulen vorige ledenvergadering
6. Financiële zaken
a. Jaarrekening 2012
b. Verslag kascontrole commissie
c.

Begroting 2013

d. Verkiezing kascontrole commissie
7. Bestuursverkiezingen
Lida Brussaard is aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de
vergadering melden bij het bestuur.
8.

Fractieverslag door Rob Ravensteijn

9.

Bestuursverslag door Ebe Elzinga

10. Toekomst LADA / evaluatie voorgesprekken met andere lokale partijen
11. Aanloop verkiezingen, wat zijn de kernpunten voor het programma en de campagne? Zijn er
mensen die willen helpen?
12. Rondvraag
13. Sluiting
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PERSBERICHT

SPORTPRAAT

Uitgegeven 01-04-2013

Geld

Subsidie aan evenement Sail
Den Helder verdient heroverweging

Wie van sport houdt moet niet
in Hollands Kroon willen wonen.
Maar, dat wisten de Nederlandse
kampioenen van die nieuwe gemeente al langer.
Vroeger, toen het gemeentehuis
officieel nog in bij voorbeeld Nieuwe
Niedorp of Anna Pau-lowna stond,
was het predicaat beste van het land
reden voor een visite bij de burgemeester aldaar. Die zelfs een koekje bij de koffie had
gehaald. Maar Hollands Kroon wenst geen onderscheid meer te maken tussen nationaal kampioen of
degradant. Het is immers maar een spelletje.
Het doven van de schijnwerpers op de grote
sporthelden en heldinnen kan uiteraard zijn ingegeven door een bezuinigingsoperatie. Zoals ook de
kraan voor de sportverenigingen steeds verder wordt
dichtgedraaid. Dan kan het gebeuren dat velden
minder goed worden bijgehouden. Wat weer gevolgen heeft voor het verloop van bijvoorbeeld de voetbalcompetitie bij de amateurs. Met eind vorig jaar een
verregende speelronde waar zeven wedstrijden in de
regio Schagen wegens het weer niet konden doorgaan. Vijf keer ging het om een duel in de gemeente
Hollands Kroon. Waar naar het schijnt geen geld is
om vermaak te promoten dat zich niet op het water
afspeelt. De organisatie van Sail Den Helder kan
immers wél 50.000 euro tegemoet zien.
Dat dit hamerstuk binnen het college van burgemeester en wethouders de wenkbrauwen bij sportminnend Hollands Kroon doet fronsen mag duidelijk
zijn. Maar als er in de raad enig gevoel voor sport
bestaat, kan het nog een mooie wedstrijd worden.

Standpunt LADA (Democratie Anders)
Sail Den Helder hoort zonder twijfel tot de activiteiten waarmee onze regio op de kaart wordt gezet. Gelukkig zijn er meerdere evenementen in
de regio waarvan hetzelfde kan worden gezegd.
Als de regiogemeenten elkaar ondersteunen met
materieel en personeel om piekbelasting op te
vangen dan vinden we dat een goede zaak. Samenwerken op basis van wederkerigheid. Ons is
geen lijst of afspraak bekend waaruit die wederkerigheid blijkt, evenmin of nieuwe bijdragen aan
volgende evenementen ook binnen het financiële
kader passen. Als vier gemeenten elkaar financieel steunen met evenementen zal € 200.000,beschikbaar moeten zijn. Die ruimte zien wij niet
in de huidige situatie. Wij verwijzen naar evenementen en activiteiten in de eigen gemeente die
het zonder subsidie moeten stellen. Wij begrijpen
dat hier onrechtvaardigheid ervaren wordt.
Wij zullen het college daarom vragen om dit besluit te heroverwegen. Ook zullen we het college
vragen om de raad een plan voor te leggen
waaruit de wederkerigheid blijkt. Tot slot zullen
we de raad de vraag voorleggen of de mandaatstelling aan het college op de juiste wijze is verleend, dan wel goed wordt toegepast.

RUUD RAMLER

Schager Courant, 30-03

openbare fractievergadering

openbare fractievergadering

maandag 22 april 2013
aanvang 20.00 uur

maandag 13 mei 2013
aanvang 20.00 uur

locatie
pension van Ewijcksluis,
van Ewijcksluispad 1,
1761 JN Anna Paulowna

locatie
Café De Fortuin,
Heerenweg 144
1768 BH Barsingerhorn
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LEVENDIGE OPENBARE FRACTIEVERGADERING
De openbare fractievergadering 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
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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.
>
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het sluiten van de gemeentewerf valt er weer wat
weg. Zo wordt mijn woonplek aan een landweg
een tweederangs 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.”

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.
Tweederangs burger
De heer Jaap Lont vroeg zich af waarom er op
Wieringen nauwelijks meer gestrooid wordt. Na

LEZERS SCHRIJVEN
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener.
Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen.

Geachte heer Ravensteijn,

Aandachtig volg ik de kritische houding van LADA ten opzichte van het College van Hollands
Kroon. Of u op de hoogte bent van de wantoestanden in Van Ewijcksluis weet ik niet maar ik kan
u verzekeren dat zoiets in de moderne maatschappij uitgesloten zou moeten zijn.
Overigens duurt mijn/onze uitzichtloze strijd tegen het College al vele jaren en voor mijn strijd waren andere omwonenden in Van Ewijcksluis er mee bezig, al sinds de jaren 80 van de vorige
eeuw. Moe gestreden hebben ze zich er bij neergelegd of zijn verhuisd. Van Ewijcksluis is het
beerputje van de gemeente, alles kan en mag in Van Ewijcksluis zonder dat de burgers een luisterend oor hebben bij gemeente of milieudienst. Sterker nog, het ambtenarenapparaat stelt de
zaken anders voor als ze zijn, zelfs voor de rechtbank. U hoeft aan mijn beweringen niet te twijfelen want middels documenten van diezelfde ambtenaren is het eenvoudig aan te tonen.

Kort geleden heb ik Lia Franken een brief geschreven over de ernstig met asbest vervuilde grond
in Van Ewijcksluis (zie website Jas), maar ondanks de ernst van de zaak heb ik nog geen reactie
ontvangen van de wethouder. Onze zaak wegens het niet willen handhaven van de Gemeente
jegens Coöperatie ZAP dient begin juni voor de Raad Van State en we hebben foto's en documenten te over die aantonen hoe onbetrouwbaar de politiek en de ambtenaren apparaten van milieudienst en gemeente zijn, dus we hopen op een voor ons positieve uitspraak.

U schrijft in een reactie op de website van JAS: `Goed als je wijst op misstanden in de gemeente.
Wij horen dat graag en zullen proberen er iets aan te doen. Liefst samen met de burger. Met jou
bijvoorbeeld. Er is nog een hoop te verbeteren, daarom zul je nog vaak van ons horen. Hoe groter
we zijn, hoe meer kunnen we aan. Bedankt voor je reactie`.
Gezien uw bovenstaande hopen we er op dat u met uw politieke partij eindelijk eens iets kunt en
wilt doen aan de misstanden in ons dorp, al is het maar door het stellen van kritische vragen aan
het College.
Met vriendelijke groet,
P.v.d.Munnik
Van Ewijcksvaart 19
1761 JS Anna Paulowna
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Wij weten er wel drie te staan!
Uitgegeven op 30-03-2013 om 16:47 | lwww.hollandskroonnieuws.nl

ENKHUIZEN - Het Zuiderzeemuseum is op zoek naar een gemeentehuis. Wij weten er wel een
stuk of drie te vinden. Volgens Jan Baas is dat echter niet wat men in Enkhuizen zoekt.

VVD wethouder Meskers gooit €50.000 in het water van de Helderse haven
Nog nooit vertoond, de gemeente Anna
Paulowna, oh sorry Hollands Kroon, steunt het
armlastige Den Helder met €50.000 om Sail
2013 te organiseren.

Tel uit je winst moet Meskers gedacht hebben;
nu heb ik opeens €50.000 over om de bodem
van de Helderse haven wat te ver-on-diepen.
Maar goed, helemaal eerlijk zijn wij niet; een
deel der bijdrage ad €35.000 zit in het beschikbaar stellen van ambtelijke mankracht aan de
gemeente Den Helder die kennelijk niet genoeg papierbuffelaars hebben om dat klusje
zelf te kunnen klaren en daarom een bulldozertje uit AP/HK best kunnen gebruiken.

Inderdaad, Den Helder is armlastig maar Hollands Kroon raakt ook lekker in de schulden
met al die nog door de vorige voor de gek/
wethouder van der Laan omhoog gekletste,
maar inmiddels door de markt gecorrigeerde
waarden van grond-en onroerend goed van de
gemeente. Het kwam allemaal toch zo mooi uit
bij de afsluiting van de boeken van AP toen deze gemeente opging in het Walhalla Hollands
Kroon. Inmiddels hebben wij dat gemerkt in de
WOZ aanslag; alles ging fors omhoog en de
minieme WOZ waardedaling (niet de verkoopwaardedaling) werd ruimschoots gecompenseerd door een extra verhoging van de indexe
ring.

LADAnieuwsbrief 36

Maar riekt dit niet naar overbezetting van het
ambtelijk apparaat AP/HK; als AP/HK deze
man kan missen wanneer vertrekt hij dan definitief?
Redactie JAS
www.stichting-jas.nl
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