LADA en de Waterschapsverkiezingen
Evenals bij de provinciale staten verkiezingen zal LADA als partij niet mee doen aan de verkiezingen van het
Waterschap. Wel zal LADA de LADA kandidaat steunen die mee doet aan de verkiezingen als kandidaat bij de
Algemene waterschapspartij.
Jan van Berkum is kandidaat bij de Waterschapsverkiezingen, die op woensdag 18 maar gelijktijdig met de
verkiezingen voor Provinciale Staten zijn. Van Berkum is kandidaat voor de Algemene Waterschapspartij.
Jan van Berkum is beleidsambtenaar toerisme en recreatie en woont op het voormalig eiland Wieringen, waar
hij heel veel jaren actief is geweest in de politiek als raadslid en fractievoorzitter van de PvdA. Daarnaast is hij
actief geweest als bestuurder in de woningbouwvereniging, sportvereniging, buurtvereniging,
medezeggenschapsraden. Thans is hij lid van LADA vanuit de overtuiging dat de lokale politiek dichter bij de
burger staat. Tot september 2015 is Van Berkum nog werkzaam als beleidsambtenaar toerisme en recreatie.

Jan van Berkum licht zijn belangstelling voor het waterschap
toe: ,,Ik heb al jarenlang belangstelling voor het waterschap,
mede doordat ik in mijn werk de mogelijkheden van het
waterschap zie. Daarnaast moeten burgers meer betrokken
zijn bij de besluitvorming in het Waterschap. Naast de
belangen die worden gediend door het verkrijgen van droge
voeten, is het ook van belang dat burgers meer moeten en
kunnen profiteren van de mogelijkheden die het waterschap
kan bieden, met name op het gebied van het recreatief
medegebruik van de eigendommen van het waterschap. Ook
bij toekomstige investeringen moet worden nagegaan op
welke wijze burgers gebruik kunnen maken van kades, dijken
enzovoort.
Jan van Berkum
Voor het recreatief medegebruik en letten op win win situaties waarbij er sprake is van meerdere partijen die
investeringen plegen zoals in Den Oever, waterschap en Rijkswaterstaat Afsluitdijk, maar zo zullen er meer
situaties zich voordoen, wil ik me met name inzetten.’’
Burgers van Hollands kroon kunnen met Jan van Berkum kiezen voor een lokale stem in het waterschap. Jan
van Berkum is nummer 16 op de lijst van de Algemene Waterschapspartij (lijst 7).
Meer informatie op:
http://www.algemenewaterschapspartij.nl/waterschappen/hollands-noorderkwartier/16-jan-van-berkum-westerland-hollands-kroon
of bij de kandidaat ,mobiel; 0640226146, janvanberkum@hotmail.com

