LADA luistert in 't Veld
Op de openbare fractievergadering, dinsdag 23 februari, in De Vriendschap werd er weer ingesproken op
twee bekende onderwerpen, te weten de verkeersbewegingen rond de melkfabriek van Campina in
Lutjewinkel en handhaving op de Terdieker in Nieuwe Niedorp. Ook een bouwplan aan de Lutjewallerweg
was aan de orde. De raadsagenda van 5 maart is behandeld. In de rondvraag werd het burgerinitiatief,
ontstaan na een Facebook-oproep van fractielid Marinus Hovius, om het Kooibos op Wieringen op te
knappen, gememoreerd. De start was een groot succes en de komende zaterdagen zal er verder gewerkt
worden om het bos in oude luister te herstellen.
Campina
Diverse bewoners van de Wateringskant/Valbrugweg kwamen hun zorgen over brengen over het
toegenomen vrachtverkeer nu de uitrit bij Campina aangepast is en het de melkwagens gedwongen worden
deze route te volgen waardoor de dorpskern van Lutjewinkel ontzien wordt. Zij wezen op gevaarlijke situaties
die nu op deze route ontstaan omdat deze wegen niet op verkeer van een dergelijke omvang zijn toegerust.
Het is duidelijk dat alleen een nieuwe ontsluitingsweg de problemen kan oplossen. Fractievoorzitter Henk
van Gameren wees er op dat, mede door druk van de fractie, het college daarover in gesprek met de
Campina-directie is.
Terdiek 1
De heer de Geus geeft een toelichting op zijn aan de fractie gestuurde brief waarin hij zijn zorgen uitspreekt
over de situatie rond de boerderij Terdiek 1. De toestand van de boerderij is slecht en deze moet gesloopt
worden, waarvoor in 2013 een vergunning is afgegeven. Op 5 maart staat de gemeente voor de
voorzieningenrechter in deze zaak. Hij vraagt zich wanneer de gemeente handhavend gaat optreden.
Lutjewallerweg
De heer Roodenburg heeft bezwaar aangetekend tegen de bouw van een woonboerderij in de
Hooglanderpolder. Deze schaadt het aangezocht van de lintbebouwing in Haringhuizen, waarvan de
Dorpsstraat als beschermd dorpsgezicht is aangewezen. De aanvraag is ingediend in het kader van de
ruimte voor ruimte regeling. Aan de Terdiek in nieuwe Niedorp worden oude panden van een loonbedrijf
gesloopt waarvoor nu aan de Lutjewallerweg op 7 km van Terdiek nieuwbouw plaats gaat vinden. Past dit
wel in de ruimte voor ruimte regeling en is hier niet sprake van projectontwikkeling, waarvoor genoemde
regeling niet bedoeld is.
Tot slot vraagt de heer Roodenburg of de fracties niet met elkaar kunnen overleggen om hun openbare
vergaderingen op elkaar af te stemmen. Hij moet deze avond drie fracties af om zijn bezwaar toe te lichten.
Locatie brede school Slootdorp
Het college vraagt de raad toestemming om aan de provincie te vragen om te mogen bouwen op De
Belboei.
Deze locatie ligt buiten bebouwd gebied, wat betekent dat de provincie daar in principe geen nieuwe
bebouwing toestaat. Het is wel de meest geschikte plek doordat de combinatie met sport veel voordelen
biedt. Ook is er brede steun vanuit de bevolking. De fractie steunt het college in deze aanvraag.
Bouwplan Rijdersstraat 59, 't Veld
Op het terrein van de Mariaschool worden acht nieuwe woningen gebouwd. De fractie gaat akkoord met het
voorstel waarbij de aantekening wordt gemaakt dat het jammer is dat er geen plaats in dit plan is voor
starterswoningen.
Delegatiebesluit
Het voorstel van het college is een verbetering ten opzicht van de oude regeling. Ons amendement is
bedoeld om het primaat bij de raad terug te leggen door ook een minderheid de gelegenheid te geven om
een voorstel in bespreking te brengen. Een model dat in Rotterdam gebruikt wordt is de kern van het
amendement, inhoudende dat vier raadsleden voldoende zijn. Uit de vergadering werd aangegeven dat het
delegatiebesluit voor LADA een belangrijk punt is.
Tot slot
De heer Plantinga vraagt naar aanleiding van de notulen naar het standpunt van LADA inzake de aanvraag
voor een vergunning tot plaatsing van een groentekar bij het winkelcentrum in Nieuwe Niedorp. Bij akkoord
ga je precedentwerking krijgen. In de andere oude gemeenten zijn op veel plaatsen markten. Kiezen we het
belang van de ondernemer of het algemeen belang? Dat blijft lastig. De fractie heeft daar nog geen duidelijk
standpunt over. Volgens de huidige APV staat deze ondernemer in zijn recht en kan dus niet geweigerd
worden.
Een andere vraag van hem: “Ik heb behoefte aan informatie uit het gemeentehuis. Waar kan ik vragen

stellen als in commissies? Het is een gemis.”
De heer Groot vraagt na over de motie van de PvdA over de dorpsraden. Zitten de LADA speerpunten
hierin? Wij kennen de motie niet en kunnen er dus geen oordeel over vormen. Het LADA-standpunt blijft dat
dorpsraden verenigingen moeten zijn om democratisch te kunnen functioneren.

