OPENBARE FRACTIEVERGADERING 25-11-2013
Op de openbare fractievergadering in De Meerbaak werd ingesproken door de heer Lombaard en een
afvaardiging uit de Moerbeek. Verder werden er twee brieven behandeld, over het verwijderen van
lantaarnpalen tussen Zijdewind en ´t Veld en het verwijderen van een zebrapad in Wieringerwerf.

De heer Lombaard heeft problemen met een bouwplan bij de buren waar de gemeente niet handhavend
optreedt. Het is inmiddels onder de rechter. Fractie kent dossier niet, kan dus niet overzien hoe het allemaal
zit. Reactie fractievoorzitter Rob Ravensteijn: “Het is vervelend dat je als burger het gevoel hebt dat je niet
gehoord wordt. Over zaken die onder de rechter zijn doen wij geen uitspraak.” De toezegging wordt gedaan
dat het in een gesprek met de burgemeester aan de orde gesteld zal worden. Handhaven en de gemeente is
geen gelukkige combinatie.
Het probleem in Zijdewind met de lantaarnpalen is intern met betrokkenen besproken om tot een oplossing
met de gemeente te komen. Het verwijderen van het zebrapad over de verbindingsweg in Wieringerwerf is
voor de fractie onbegrijpelijk en kan de veiligheid onmogelijk ten goede komen. Uit de vergadering kwam de
suggestie: “Schilder 's nachts de witte strepen weer op de weg en trek de zakken van de borden af. Ik wil wel
eens zien wat er dan gebeurt.” Dit zijn weer voorbeelden waar de gemeente zich zit te bemoeien met zaken
die burgers aangaan. De vraag werd gesteld of LADA dit niet eens in de raad aan de orde moet stellen. De
fractie roept burgers op die denken vast te lopen naar LADA te komen opdat wij iets kunnen betekenen.
Transformatorstation
De heer Zwemmer en mevrouw Meijer gaven een korte chronologische uiteenzetting over de lopende zaken
rond locatie B3-2, voor bewoners uit de Moerbeek en Haringhuizen onaanvaardbaar. Men voelt zich
onbehoorlijk behandeld. In 't Veld heeft het twee jaar geduurd voordat er een besluit viel om locatie 4 te
verlaten: “Wij krijgen maar drie maanden de tijd. Wij willen ook voldoende tijd krijgen om de zaak aan te
vechten. Wij willen gelijkwaardig behandeld worden!”
Zijtwende is acceptabel. ”Waarom is er geen onderzoek gedaan naar locaties ten noorden van het
crematorium en locatie 6 bij Verlaat?”
LADA houdt vast aan de eerder ingediende zienswijze, waarin Zijtwende als locatie aangewezen werd.
Sociale woningbouw/huren
Toestand in Hollands Kroon is zorgelijk zoals blijkt uit het woonlastenonderzoek door de huurdersvereniging
gehouden. Er zijn te weinig betaalbare huurwoningen voor de laagste inkomensgroepen waar
huurachterstanden oplopen en huisuitzettingen toenemen. Woningbouwcorporaties hebben hun kerntaak om
voor sociale woningbouw te zorgen, laten liggen. Er wordt op gewezen dat in Slootdorp vrij nieuwe huizen
ver onder de prijs verkocht worden door Wooncompagnie. Probleem is dat woningcorporaties autonoom zijn
maar gemeente moet sturen met een gedegen woonvisie. De wethouder heeft de morele plicht om de
corporaties onder druk te zetten en prestatie-afspraken te maken. Er is duidelijk behoeft aan goedkope
huurwoningen. In het verlaten bejaardencomplex Winkelmade zijn veel appartementen (tijdelijk) verhuurd
aan lage inkomensgroepen en starters.
Verordening elektronische bekendmaking
Een heikel onderwerp. Er worden groepen,vooral ouderen, uitgesloten van informatie. Participatie wordt zo

niet bevorderd. Uit een enquête van de ouderenbonden blijkt dat 75% van de 70plussers geen internet
gebruikt. Daarbij komt dat de gemeentelijke website niet uitblinkt in duidelijkheid. Is niet gebruikers
vriendelijk, gebrekkige zoekfunctie. Uit de vergadering kwamen veel kritische opmerkingen, positieve werden
niet gehoord. Er zal papiereninformatie moet blijven. Met de partijen uit het coalitie-overleg zal een motie
worden ingediend.
Haven Kolhorn
Het ontbreken van de jol KH44 in de lijst vrijstellingen havengelden wordt gezien als een stomme ambtelijke
fout. Is de verordening uit Wieringen klakkeloos overgenomen? De vraag kwam aan de orde wat te vinden
van ligplaatsen voor woonarken wat door vragensteller niet verstandig gevonden wordt. Zorgt voor overlast
en je komt er nooit meer vanaf. Gemeente moet investeren in toerisme, zie de nota Ruimte voor rust en
dynamiek. Standpunt fractie: laat in het kader van burgerparticipatie Kolhorn hier zelf over beslissen.
Wat verder ter tafel kwam
De ontwerpbegroting van de Regionale Uitvoeringsdienst is door de fractie kritisch ontvangen en zal niet
zonder meer goedgekeurd worden. Wat is het standpunt van LADA over bewoning van recreatiewoningen?
Zolang er een tekort is aan betaalbare woningen voor de laagste inkomensgroepen en starters hebben wij
hier begrip voor. Het is geen ideale situatie maar mensen moeten kunnen wonen.

