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De caravan gaat weer op pad
In dit nummer
Training
Verkiezing provinciale staten
De caravan gaat weer op pad
Belangrijke raadsvergadering
LADA luistert in Nieuwe Niedorp
LADA luistert in de Cultuurschuur
Natuurontwikkeling in polder Waard Nieuwland
Jeugd Hippolytushoef vraagt ontmoetingsplek
Column: krachtproef voor de lokalen
Verkiezingscampagne?
Vitale democratie
Beste Peter en LADA

LADA luistert. LADA gaat weer on tour. We
zoeken de burgers op door er met de caravan
op uit te trekken. Iedere laatste zaterdag van
de maand.

______

Zaterdag 31 januari
11.00 uur ‘t Veld, buurtsuperrr
13.30 uur Middenmeer, winkels Brugstraat

Training
Bestuur en fractie zullen op maandag 9 februari een vaardigheidstraining vergadertechnieken
volgen. De training wordt verzorgd door Daniëlle Koelemij die al eerder de fractietraining heeft
gegeven.

De start is om 10.45 uur bij het partijkantoor in
Winkel.

Het programma bestaat uit twee dagdelen:
A. In de ochtend een training technisch voorzitten van vergaderingen. Met als
deelnemers de fractievoorzitter, de vicefractievoorzitter en de voorzitter van
het afdelingsbestuur.
B. In de middag een training effectief vergaderen. Met als deelnemers de leden van de fractie en het bestuur.

Belangrijke raadsvergadering
De raadsvergadering van donderdag 29 januari
wordt voor LADA belangrijk. De raad wordt gevraagd een verklaring van geen bezwaar af te
geven op locatie 4 om daar de bouw van het
trafostation mogelijk te maken. Het zal spannend worden en de oppositiepartijen gaan de
doorslag geven.
Het delegatiebesluit staat eveneens op de
agenda. Daar zal opiniërend over gesproken
worden en wordt er nog n iet tot besluitvorming
overgegaan. Het voorliggende voorstel is voor
de fractie onvoldoende en zal geamendeerd
worden om het primaat weer bij de raad te leggen.

Tijdens deze vaardigheidstraining staan de volgende drie onderwerpen centraal:
- Verbeteren van de vergaderstructuur en het
efficiënt voorbereiden van de agenda.
- Maken van werkafspraken over rolverdeling
en verantwoordelijkheden fractie en bestuur.
- LADA toekomstvisie als inhoudelijk onder
werp.

Verkiezing provinciale staten
Aan de Statenverkiezingen wordt door lokalen
deelgenomen met de lijst Hart van Holland.
Marinus Hovius, Henk van Gameren en Peter
Couwenhoven hebben zich kandidaat gesteld
en een plaats op de lijst gekregen.
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LADA luistert in Nieuwe Niedorp
Op de openbare fractievergadering maandag 8 december in De Koppeling in Nieuwe Niedorp
stelden diverse insprekers een aantal onderwerpen aan de orde. Daarnaast werd de raadsagenda van 18 december besproken.
naar en kernbeheerder Donja Wagenaar reden
met de bus rond om zo de problemen van het
transport naar Campina aan te ervaren. Daarbij
werd vooral gekeken naar de onveilige verkeerssituatie van de huidige route over de valbrugweg en wateringskant, een alternatieve
ontsluitingsroute. Wethouder Groot gaat daar
mee aan de slag en komt terug bij de dorpsraad als de alternatieve ontsluitingsroute heeft
laten uitrekenen. Ook de directie van Campina
was uitgenodigd maar was niet aanwezig.

Open discussie
Een afvaardiging van de groep Houd de dorpen Groen sprak haar tevredenheid uit over het
standpunt dat LADA inneemt inzake de locatiekeuze voor het transformatorstation. Er werd
benadrukt wat de kern van de uitspraak van de
rechter is en dat de raad een open discussie
moet voeren over het vaststellen van de locatie
van het transformatorstation.
Handhaven
De heer de Geus bracht zijn brandbrief, zoals
hij dat verwoordde, van 22 september aan de
raad onder de aandacht en vroeg er op toe
zien dat gemeente daadwerkelijk gaat handhaven en daarmee gevolg geeft aan een uitspraak van de rechtbank.

Afvalcontainer
Er

Wateroverlast
De familie Roskam heeft een agrarisch bedrijf
tegenover Agriport nabij de plek waar het datacentrum wordt gebouwd. Er zijn zorgen over
het peilvak van Agriport waardoor wateroverlast dreigt voor hun grond. Zij worden niet gehoord over hun problemen die naar eigen zeggen zes jaar geleden al zijn aangekaart. “Wij
worden nergens gehoord. Waar kunnen we terecht?” was de klacht. Het advies is om een
duidelijke zienswijze in te dienen en de kernbeheerder in te schakelen. De kernbeheerder is
de persoon om de juiste contacten bij de gemeente leggen om tot een gesprek te komen.

zijn nog steeds problemen met het verstrekken
van een tweede afvalcontainer als daar om gevraagd wordt. Inwoners die al jaren een tweede
gebruiken voor afvoer van extra afval of groen
krijgen te horen dat die niet meer geleegd zal
worden. Advies is om hierbij de kernbeheerder
te betrekken want dit moet opgelost worden
door de gemeente.

Campina
Werkgelegenheid
De voorstellen voor het RHB (Regionaal gebonden Haventerrein) en het verstrekken van
het krediet om de haven van Den Oever te verbeteren kunnen op steun van de fractie rekenen. Er wordt opgemerkt dat er ook risico's aan
deze projecten zitten. De fractie erkent dat,
maar durft die wel te dragen omdat het projecten zijn die een positieve impuls op de werkgelegenheid kunnen/zullen hebben.
Kleine scholen
Op de raadsagenda staat het voorstel om in te
stemmen met de fusie van de basisscholen De
Snip en Oude Niedorp. Uit Oude Niedorp zijn al
veel leerlingen vertrokken naar De Snip en
naar scholen in 't Veld. De fractie wil dit soort
>

Piet Groot van de bewonersgroep RMO uit
Lutjewinkel deed verslag van de zaterdag 6 december gehouden rondrit met wat de “Melkbus”
is gaan heten. Dorpsraad, werkgroep, wethouder Theo Groot vergezeld van beleidsambteLADAnieuwsbrief 53
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voorstellen eerder op de agenda hebben want
nu staat de raad voor een voldongen feit. Er is
geen keus meer.
Er zijn meer kleine scholen in de gemeente en
de fractie vraagt zich af of fusie altijd de juiste
oplossing is. Kreileroord werd als voorbeeld
genoemd.

Winkelhart in Nieuwe Niedorp. De fractie vindt
dit een ongewenste situatie en zal er vragen
aan het college over stellen.
Lokale partijen
Er zijn initiatieven om te komen tot een lijst
waarmee lokale partijen aan de verkiezingen
voor Provinciale Staten gaan deelnemen. Hiervoor zijn vergaderingen in Castricum en Alkmaar uitgeschreven. Frits Westerkamp en Peter Couwenhoven gaan er heen om zich te laten informeren.
<

Ongewenst
In de rondvraag werd naar voren gebracht dat
de gemeente vergunning heeft verstrekt om
voor het plaatsten van een groentestal bij het

LADA Luistert in de Cultuurschuur
Maandag 29 januari werd de eerste openbare fractievergadering
in 2015 gehouden in de Cultuurschuur in Wieringerwerf. Voorafgaand aan de vergadering was de gelegenheid om deel te nemen aan een rondleiding door het gebouw. Er waren insprekers
over de onderwerpen brede school Hippolytushoef en de locatie
4 voor het transformatorstation. De raadsagenda van 29 januari
kent drie punten, maar wel belangrijke.

formatorstation te bouwen. Het standpunt van
LADA is altijd duidelijk geweest en blijft afwijzend. De fractie stemt er niet mee in, dat de
verklaring wordt afgegeven.

Brede school Hippolytushoef
De heer Franke, namens de medezeggenschapsraden, en mevrouw Tops, leerkracht,
hielden een pleidooi om bij de brede school
ook een gymzaal te bouwen. Er gaat veel tijd
verloren wanneer de kinderen naar de sporthal
moeten om hun gymlessen te krijgen. Ook de
(on)veiligheid van de route van school naar
sporthal werd benoemd. Men is tevreden met
de keuze voor de Irisstraat en verkeersplannen. De Stichting Sporthal Wieringen is benaderd of zij een gymzaal bij de school kunnen
exploiteren.

Delegatiebesluit
Er ligt een voorstel tot wijziging van het delegatiebesluit. Dit is voor de fractie onvoldoende en
zal geamendeerd worden met als doel dat het
primaat voor het delegatiebesluit bij de raad
komt te liggen. De kern van het amendement
zal zijn: daar waar twee fracties of vijf raadsleden een onderwerp controversieel achten, kan
de raad de beeld- en besluitvorming naar zich
toe trekken en hiermee het delegatiebesluit
buiten werking stellen. Het is bij de griffie neergelegd voor een juridisch advies.

Locatie 4
Mevrouw Klippel en de heren Veldman en Sepers, ons wel bekend, kwamen nog even langs
om wat aandachtspunten aan te reiken waarom locatie 4 niet de juiste plek is voor een
transformatorstation. Het is nu zeker dat de
kassen gesloopt worden, waardoor het trafo
station in het open veld komt te staan en van
alle kanten zichtbaar zal zijn. Nogmaals werd
gewezen op het grote aantal bewoners dat binnen de cirkel van 300 meter valt, een belangrijk
argument waarom deze locatie afgewezen
moet worden.

Windturbine Alkmaarseweg 6
Er wordt de raad gevraagd om een verklaring
van geen bezwaar af te geven om deze windturbine te vervangen voor een gelijkwaardige
turbine. Het voorliggende voorstel voldoet aan
de eisen voor ruimtelijke ordening waardoor er
juridisch niets tegen in te brengen lijkt. De vervanging geschiedt louter om opnieuw subsidie
op te strijken die voor het bouwen van windturbines gegeven wordt. Molens die nog niet afgeschreven zijn worden om deze reden vervangen. Geld dat wordt opgebracht door burgers
met een heffing op de energierekening
>

De raad wordt gevraagd om voor locatie 4 een
verklaring van geen bewaar af te geven, dwz
zeggen toestemming geven om hier een transLADAnieuwsbrief 53
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wordt zo oneigenlijk gebruikt. Een verwerpelijke zaak die mogelijk is door slechte wetgeving.

een stal die voor lage kosten een vergunning
kan verwerven.

Winkelhart Niedorp
Er zijn bezwaarschriften ingediend om een vergunning af te geven voor een standplaats van
een groentekar bij het Winkelhart Niedorp. De
fractie wacht de uitkomst hiervan af om zich te
beraden over deze zaak. In Niedorp was dit
aan regels onderhevig die na een harmonisatie
in 2014 zijn vervallen. Er ontstond een discussie of je dit vrij moet laten. Burgers zijn gebaat
bij concurrentie. Daar staat tegenover of dit wel
een goede ontwikkeling is want het kan nadelige effecten hebben voor de winkeliers die veel
hogere lasten hebben dan de exploitant van

Natuurontwikkeling
Er is een gesprek geweest met wethouder
Groot over de ontwikkelingen in de polder
Waard Nieuwland. In de plannen voor natuurontwikkeling en waterberging ziet de fractie
kansen om ook de onlangs afgewezen waterberging en vispaaiplaatsen in de Wieringermeer te betrekken. Door de plannen te combineren wordt een robuust natuurproject ontwikkeld aansluiten op de ecologische hoofdstructuur.
<

Natuurontwikkeling polder Waard Nieuwland
In een overleg met wethouder Groot heeft de LADA-fractie zich van haar constructieve kant laten zien.
Het plan van een vispaaigebied en waterberging bij de Den Oeversevaart werd door een meerderheid van de fracties in de gemeenteraad als
niet wenselijk ervaren. Ook de LADA fractie ging niet akkoord met dit plan op
deze locatie. Het is een mooi plan, maar niet op deze locatie.
Er is gekeken naar de ontwikkelingen rondom het Robbenoordbos en de Polder Waard Nieuwland. Marinus Hovius geeft aan dat er kansen liggen in het
samenbrengen van natuurontwikkeling en waterberging: “Met de verbreding
van de boezem zijn er ook zeker mogelijkheden om daar paaiende vissen
een kans te geven.”
In het gesprek kwam ook het alternatief wat de LADA-fractie aangaf tijdens
de bespreking van het vispaaigebied in de raad. “De hoek tussen Robbenoordbos en Wieringerrandkanaal zou misschien het meest geschikt zijn. Dit is
nog wel in handen van agrariërs, maar het sluit fantastisch aan op bestaande
natuur in de Ecologische Hoofdstructuur. Verder is de afstand naar de Den
Oeversevaart kort om het water af te kunnen voeren.” Op dit moment is er
een baggerdepot op deze locatie en zal ook waarschijnlijk in zicht komen
voor herplant van bomen als compensatie voor het plaatsen van windmolens
die in het Robbenoordbos gepland zijn.
Het vervolg ligt nu bij het hoogheemraadschap en het college.
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Jeugd Hippolytushoef vraagt lokale bestuurders
om te helpen met een ontmoetingsplek
www.wieringernieus.nl

HIPPOLYTUSHOEF - De 'oudere' jeugd in Hippo is de hangplek onder de Batum kwijt. Er is
een lint gespannen en er wordt een hek geplaatst. De omwonenden (tenminste een aantal
onder hen) ondervonden hier enige overlast van. Nu zijn wij ooit allemaal jong geweest. Zo
kwamen de jongeren in de jaren zeventig altijd samen op 't Hoekje, al dan niet op een
Zundapp of een Kreidler. Hoe vaak kwamen de jongeren vroeger niet samen in het fietsenhok van de MAVO in de Nieuwbuurt? I.v.m. deze vraagstelling gaat de redactie ook een bezoekje brengen aan 'The Gate' in de Belt. Daar zijn vrijwilligers iedere week actief om de
jeugd een plaats te bieden waar zij samen kunnen komen..
Het lijkt een geval van alle tijden. Enkele jaren geleden regelde de toenmalig wethouder Bertie
Kooij een hangplek achter het gemeentehuis. Zij kocht een stoffer en blik en plaatste een grijze
bak waar de jongeren keurig netjes hun afval in dumpten. Helaas weten wij ook hoe het is afgelopen met de hangplek in de nieuwbouwbuurt bij De Weel. Van deze voorziening bleef uiteindelijk
weinig over omdat niet alle jongeren zich konden gedragen. De jongeren van nu zijn nu op zoek
naar een alternatief en roepen hiervoor de hulp in van de lokale bestuurders. Dit is volgens de lokale LADA gemeenteraadsleden Henk-Jan Wittink en Marinus Hovius een uitdaging waarbij wel
verantwoordelijkheid namens de aanvragers wordt gevraagd. Het zal duidelijk zijn dat er wel spelregels zullen worden opgesteld en dat de jeugd zich hieraan moet houden als er iets van de
grond zal komen. Wieringernieuws heeft een nieuwe 'poll' geplaatst om de mening onder de bevolking te toetsen.
Hier leest u de brief:
Goedemiddag Henk-Jan,
Wij willen u graag om een gunst vragen. De jongeren van Hippolytushoef
kunnen niet meer samenkomen op het 'Groene Hart'. Wij hebben daarom een
mailtje gestuurd naar de gemeente met de vraag om een alternatief. Wij
vroegen ons af of u ons hierbij misschien kunt helpen en of u dan deze
aanvraag wilt plaatsen op Wieringernieuws om op deze manier aandacht te
vragen voor ons verzoek.
Hier een verdere uitleg:
De jongeren die op Groene Hart samenkomen hebben het altijd heel gezellig.
We zitten daar al enkele jaren meestal in de avond uren, na school of na
werk. Onze groep bestaat uit ongeveer 15 personen die regelmatig gezellig
bij elkaar komen. Het contact tussen de groep en de bewoners van de Batum
is goed te noemen. Wij halen bij één van de bewoners zelfs een vuilniszak
op om onze rommel op te ruimen. Wij ruimen zelfs de rommel op van anderen
die dit achterlaten.
Sinds een paar dagen kunnen wij daar niet meer komen, omdat er onder het
afdak een rood met wit lint is gespannen, mogelijk door de gemeente in
overleg met bewoners en politie. Er gaan zelfs geruchten rond dat er een
hek om het afdak wordt geplaatst, zodat wij er helemaal niet meer samen
kunnen komen.
Nu willen wij door middel van deze brief aan de gemeente te sturen, zorgen
voor een alternatief.
Misschien kunt u ons hierbij wel helpen via LADA.
LADAnieuwsbrief 53
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COLOMN: Krachtproef voor de lokalen
HOLLANDS KROON- Tot nu toe hebben de twee grootste partijen in Hollands Kroon
te weten Senioren Hollands Kroon en LADA niet echt verschillen laten zien met de
landelijke partijen zoals CDA en VVD en dat is jammer omdat een hele boel mensen
juist op deze partijen hebben gestemd omdat ze veranderingen wilden in de lokale
politiek.
Ik weet wel, veranderingen kosten tijd, maar (zeker met het vertrek van Rob Ravensteijn uit de lokale politiek) de vraag is of een partij als Senioren Partij of LADA wel
genoeg politieke achtergrond hebben om daadwerkelijk politieke veranderingen door
te
kunnen voeren.
En of ze zich wel bewust zijn dat ze als lokale partij een verantwoording hebben richting de burgers van Hollands Kroon, meer nog dan de landelijk georiënteerde partijen.
De eerste, echt grote test voor de twee partijen komt aankomende raadsvergadering
wanneer de locatie voor het transformatorstation weer aan de orde komt. De lokale
partijen zijn tegen de locatie die het college heeft aangewezen, althans dat waren ze
in de verkiezingstijd.
CDA en VVD zijn echter voor en nu is de vraag hoe recht de lokale partijen hun rug
kunnen houden of zullen ze hun standpunten verloochenen en het hoofd laten hangen en zich neerleggen bij de minderheid binnen de coalitie?
Op basis van de verkiezingsbeloften zouden de tegenstanders van locatie 4 in de
meerderheid dienen te zijn maar in hoeverre geld dat in praktijk?
Hoever durven CDA en VVD te gaan om hun zin door de coalitie te jagen en vooral
wat betekent het voor de onderlinge verhoudingen binnen de coalitie?
Er zijn binnen het regeerakkoord geen afspraken over gemaakt, in principe kan dus
elke partij zijn weg volgen maar zowel CDA als ook VVD zal niet blij zijn als ze een
politieke nederlaag zullen leiden.
En laten we wel zijn beide partijen hebben zeer tegen hun natuur in met de lokalen
een coalitie gevormd, simpel omdat ze wille regeren maar niet uit pure liefde.
Ik ben er zeker van dat als de landelijk georiënteerd partijen de meerderheid zouden
hebben gehad de lokale partijen geen uitnodiging gehad zouden hebben om gezamenlijk een coalitie te vormen.
Een ding weet ik zeker.
Als de lokale partijen zich laten ompraten zal dat hun aanhang gaan kosten, heel veel
aanhang.
Wat mij betreft wordt het tijd dat de lokale partijen zich laten zien, zich laten gelden.
Maar daar is lef voor nodig.
WIE HEEFT DAT LEF ?
www.hollandskroon-plaza.nl
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uit de Nieuwsbrief van de
Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen

genomen worden door de aangekondigde
meerderheid van "de coalitie" in beide Kamers.

Verkiezingscampagne?
Op 3 januari jl. was in een Elsevier interview te
lezen dat premier Rutte bij de provinciale verkiezingen "wat debatten gaat doen" omdat het
per slot van rekening over "landelijke verkiezingen gaat". Ja, het behoort tot een bijzondere
taak van de Provinciale Staten om kort na de
verkiezingen personen aan te wijzen die in
aanmerking komen om in de Eerste Kamer zitting te nemen.
Wij weten allen dat dit aanwijzen in feite een
wassen neus is. Alles is al lang voorgekookt
door de landelijke politieke verenigingen.
Waarom Rutte dan nog op campagne moet
gaan is een raadsel. Het lijstje met kandidaten
voor de Eerste Kamer is al af. Gemaakt door
zijn partij (misschien wel door Rutte). Hij gaat
dus op pad om zoveel mogelijk partijleden in
de provinciale staten te krijgen die dan verplicht zijn om op hun partijvrienden in de Eerste
Kamer te stemmen. Leve het grondwettelijk
stemmen zonder last!

Waar doet mij dat toch aan denken?? wat een
uitzicht op zo een vastlopende staatsgeleide
politiek. Heet dit nog democratie?
Hoe kunt U als burger er nou nog de vaart in
houden? Hoe kunt U deze kwijnende democratie transparant, flexibel bloeiend en boeiend
krijgen? De enige kans is door er voor te zorgen dat elke bestuurslaag een onafhankelijke
laag wordt en blijft.
Kies bij deze provinciale verkiezingen daarom
bij voorkeur voor een onafhankelijke provinciale partij die geen enkele binding heeft met een
partij van de andere bestuurslagen.
Kies onafhankelijk!
Namens de VPPG
Mevr. D. van Houte

Vitale lokale democratie:
Richting en ruimte voor verandering.

Dus wij als burgers hebben daar al helemaal
niets in te zeggen. De lijsten liggen klaar, de
personen zijn voorshands gekozen door onze
nationale politieke partijen. En men schuift automatisch door richting Eerste Kamer zoals "de
partij" dat wil. Wij als burgers mogen alleen
maar verward toekijken, bedenkend dat verkiezingen voor provinciale staten dus "indirect landelijke " verkiezingen heet. Op naar vaststaande meerderheden in beide Kamers, waar vervolgens 4 jaar lang geen beweging meer in te
krijgen is.

Bij brief van 5 januari 2015 heeft miniser Plasterk van BZK aan de Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal de 'Agenda Lokale
Democratie' gestuurd). Het rapport is een opsomming van voornemens die veelal nog onduidelijk zijn. Opmerkelijk is dat vooral overleg
is met VNG en beroepsverenigingen die beide
gedomineerd worden door de leden van de landelijke politieke partijen.
Dat voorspelt niet veel goeds met betrekking
tot het resultaat. Beleidsvrijheden blijven zeer
beperkt.
Een goed voorbeeld is dat de verruiming van
het gemeentelijke belastinggebied wordt aangekondigd maar dat dit niet mag leiden tot toenemende belastingdruk.
En de rol van de raad is nauwelijks in beeld. Er
is veel werk voor de VPPG om te participeren
bij deze agenda om de lokale democratie echt
te vitaliseren.
De bestaande politieke structuren zijn absoluut
ontoereikend.

"In de naaste toekomst moeten partijen er rekening mee houden dat "de coalitie" in Tweede
en Eerste Kamer een meerderheid zal hebben." vindt Rutte. Waarmee gezegd is dat de
Eerste Kamer overbodig is. De keuze van de
burger bij de statenverkiezingen wordt hiermee
misbruikt voor het landelijk partijbelang. Dat is
een ernstige aantasting van onze grondwettelijke rechtstaat. In feite zal Rutte en consorten
dan altijd kiezen voor een centralistisch geleid
bewind waar alles voorspelbaar is. Een verstening, waarvan hij de reikwijdte niet kan beseffen. Welk besluit dan ook, het zal ALTIJD aanLADAnieuwsbrief 53
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LEZERS SCHRIJVEN
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener.
Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen.

Buurtvereniging de Noordervenne onderhoudt in Hippolytushoef een speeltuin met omliggend
openbaar groen. Door de nieuwe regeling voor het ophalen van het huisvuil ontstonden er problemen. De vereniging kreeg geen sticker omdat de grote container als bedrijfsafval bestempeld
werd en niet meer door HVC geleegd zou worden. De vereniging zocht contact met de fractie. In
het begin liep dat stroef doordat wij niet goed communiceerden. Daar hebben wij lering uit getrokken.Er is een oplossing gekomen. Dit was een onderwerp dat door de kernbeheerder behandeld
moest worden. De nieuwe werkwijze was voor iedereen wennen. Het riep irritaties en frustraties
op maar het is toch goed gekomen. Het had allemaal sneller en beter gekund en gemoeten. Een
langlopend burgerinitiatief is gered, zoals uit onderstaande mail blijkt.
Beste Peter en LADA,
We zijn intussen eind januari 2015. De grijze bak problematiek is afgerond.
We (buurtvereniging Noordervenne) hebben intussen een nieuwe grijze bak gekregen van de firma De Groot. Er zijn afspraken gemaakt over het legen. Er is geen vaste cyclus, maar een afroepbel of afroepmail is genoeg. Dit zal een eerste keer nog moeten gebeuren, maar daar hebben we wel vertrouwen in. De twee oude HVC afvalbakken zijn reeds afgevoerd. Kortom: na veel
heen en weer getrek is het toch goed gekomen. We kunnen een kort verhaal ook lang maken,
maar er verandert niets aan deze oplossing.
Via deze weg wil ik (Gerrit van Hest) LADA bedanken voor hun inzet en hoop dat de fouten
(welke in onderstaande mail staan)* intussen zijn verholpen.
Kwaad ben ik niet meer. Een negatieve publiciteit hebben wij er niet aan gegeven. We hebben dit
intern gehouden. Wel kunt u dit geval gebruiken als positief in uw strijd voor de burgers.
Rest mij u toch een keer te zien op een evenement van de buurtvereniging Noordervenne of op
het ijsbaantje, als het winter mocht worden.
Vriendelijke groet en tot de volgende keer,
Gerrit van Hest
Inwoner van Hollands Kroon en voorzitter van buurtvereniging Noordervenne.
*Een mail uit de onderlinge communicatie die in het begin van onze zijde niet vlekkeloos gevoerd
is. De fractie heeft daar lering uitgetrokken en excuses voor aangeboden.
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