OPENBARE FRACTIEVERGADERING LADA
De openbare fractievergadering van LADA in De Koppeling in Nieuwe Niedorp was de laatste uit een serie
van vier waarin kennis gemaakt kon worden met de fractie. Het accommodatiebeleid was een belangrijk
thema. Leidend tot een uitvoerige discussie. Ook werd er aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie op het
Hoefje (Nieuwe Niedorp).
Mevrouw Dhondt sprak namens een groep omwonenden van de kruising van het Hoefje en de Dorpsstraat
over de onveilige situatie op het Hoefje. De inrichting van de kruising met de Dorpsstraat en de ligging van
de zebrapaden, bedoeld om de veilheid te vergroten, hebben volgens de bewoners juist onveiligheid
veroorzaakt. In november 2013 is deze situatie in een brief aan college en raad onder de aandacht gebracht.
Daarna zijn er gesprekken geweest met de wethouder en de dorpsraad, resulterend in het verstrekken van
een stageopdracht aan een student om een verbeterplan op te stellen. Wethouder Franken en de politie
hebben aangegeven dat de hele route vanaf het viaduct tot de Dorpsstraat in Winkel niet veilig is. Er zijn
door de omwonenden oplossingen voorgesteld. Ook wordt de vraag gesteld waarom er niet gecontroleerd
wordt op de snelheid in dit 30km-gebied. Ander punt van zorg is de verbindingsweg tussen de afslag van de
N242 naar Winkel en het Hoefje waar 80 km gereden mag worden.
Mevrouw Dhondt: “Wij hebben de vraag aan LADA en de raad: wat kunnen jullie voor ons betekenen? Raad,
jullie mogen het niet zover laten komen dat er ernstige ongelukken gebeuren! Ga handhaven, plaats
borden.”
Toegezegd is dat we de verkeerssituatie nogmaals onder de aandacht van het college zullen brengen, vooral
het verzoek om haast te maken met de aanpak voordat het te laat is. Bewoners en LADA houden hierover
contact met elkaar.
De heer van Eerden, voorzitter van Succes, spreekt namens de dertien voetbalverenigingen in Hollands
Kroon de grote zorgen uit over het Uitvoeringsprogramma Buitensport HK dat voor de raadsvergadering van
26 juni geagendeerd is. Hij geeft een toelichting op het per mail verstrekte Accommodatiebeleid
Voetbalverenigingen van het samenwerkingsverband Hollands Kroon Sportbelang i.o. De voorstellen in het
uitvoeringsprogramma vinden de verenigingen te ver gaan en zijn in hun visie een bedreiging voor het voort
bestaan van verenigingen. De kosten waar de verenigingen voor komen te staan zijn te hoog: “De strop ligt
ons om de nek. Zoals de voorstellen er nu liggen betekent het de nekslag voor een aantal verenigingen.” Dat
er een harmonisatie komt wordt als logisch en goed beoordeeld. Men begrijpt ook dat er wat moet gebeuren
maar heeft kritiek op de wijze waarop de voorliggende voorstellen tot stand zijn gekomen: “Wij willen in goed
overleg tot oplossingen komen. Kunnen alternatieven aanbieden maar hebben daar meer tijd voor nodig.”
Een van de aanwezigen: “Wanneer je kijkt naar de ontwikkeling van de contributie bij sportverenigingen in de
laatste twintig jaar, dan blijkt voetbal daar zo'n € 40,- bij achter te blijven. Zijn jullie bereid tot een verhoging
van de contributie?”
Van Eerden: “Wij willen laagdrempelig blijven. Voetbal is een volkssport en wij willen geen drempel
opwerpen om lid te worden.” Er kwam bijval uit de zaal: “Ik ben alleenstaand moeder en heb gelukkig werk
en ben blij dat mijn kinderen naar een voetbalvereniging kunnen. Andere verenigingen zijn mij te duur. Dat
kan ik niet betalen.”
Er werd ook op gewezen dat in het Sociaal Domein een belangrijke rol voor sport weggelegd moet zijn.
Kinderen laten sporten bevordert de gezondheid en het sociaal contact. Sportverenigingen spelen daarin
een belangrijke rol: “Ontwikkel beleid. Of gaan jullie mensen inleveren voor geld door vast te houden aan
tien miljoen uit te geven aan bruggen?”
Hollands Kroon heeft relatief veel m2 sportvloeroppervlak en zwemwater. Daarover werd opgemerkt dat je
dat wel moet bekijken in het licht van de grote oppervlakte die de gemeente heeft. Je kunt daar niet de
conclusie uit trekken dat er dan maar hallen of zwembaden gesloten moeten worden.
In de rondvraag werd gevraagd om de communicatie tussen college en de dorpsraden ter discussie te
stellen. Dat moet beter.

