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LADA luistert op het Lutjestrand

Op de openbare fractievergadering van dinsdagavond kwamen een aantal zaken rond het Lutjestrand
ter sprake. Ook werd de agenda van de raadsvergadering van 23 april besproken. Vooraf heeft de
fractie op uitnodiging van een aantal bewoners appartementen in Aemstelsigt bekeken.

Aemstelsigt
Een aantal bewoners van appartementencomplex Aemstelsight hield een pleidooi om
permanente bewoning toe te staan en daarvoor de mogelijkheid te creëren in de op te stellen
toekomst visie.
De appartementen zijn moeilijk verkoopbaar door de recreatiebestemming. Het gaat om 32
appartementen en 8 geschakelde bungalows. Verhuur voor recreatie valt tegen, maximaal
acht tot tien weken per jaar is mogelijk. Benedenwoningen zijn geschikt voor ouderen, verder
ook goed geschikt voor starters. Sociale band is sterk, men helpt elkaar. Het complex is
gebouwd met bestemming recreatie maar permanente bewoning werd toegestaan. Voor een
bedrag van € 1000,- verleende de gemeente Wieringen deze toestemming. Latere bewoners
verkeren qua status in het ongewisse. Fractievoorzitter Henk van Gameren zegde toe dat de
fractie zich er over zal beraden.
Lutjestrand
De gezamenlijke ondernemers rondom het Lutjestrand willen dit gebied nog mooier maken. Er is
contact met wethouder Meskers geweest. Door achterstallig onderhoud is een pier overwoekerd met
struikgewas, er moet uitgediept worden, trap over de dijk aanpakken en zo nog meer. Verder zou een
spiegel in de bocht van de weg niet misstaan om een veiliger situatie te creëren. Meer verlichting op
het surfstrand om dat minder aantrekkelijk te maken voor illegale handel en andere duistere praktijken.
Ook een douche en een plek voor de Dixi is gewenst.
Edwin Wittink,uitbater van Brandend Zand, werkt aan een plan dat met wethouder Meskers besproken
zal worden.
APV
Donderdag 23 april staat verdere behandeling van de compacte APV op de agenda. De door de
fracties gewenste aanvullingen zijn door het college niet gehonoreerd. Er zal nu een gezamenlijk
amendement komen dat voorbereid wordt door het CDA en D66 om het collegevoorstel aan te
passen. Hierin ook het door LADA gewenste aanlijngebod voor honden opgenomen. Daarnaast staat
het de fracties vrij om met eigen amendementen te komen. LADA zal de verordening 2.47 hinderlijk

gedrag openbare plaatsen amenderen. Voor ons belangrijk om er voor te zorgen dat men in de
openbare ruimte niet lastig gevallen wordt door hufterig gedrag. Uit de vergadering was hiervoor bijval.
Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein
De voorstellen hebben de instemming van de fractie. Belangrijk is dat er een brede groenzone wordt
aangelegd om het bedrijven terrein aan te kleden.
Belbus
Het rapport van de Toetsingskamer laat zien dat de Belbus in de eerste jaren van haar bestaan
bewezen heeft in een behoefte te voorzien. In het rapport lezen we: “De eindconclusie is dat de
Belbus een nog groeiende organisatie is, die voldoet aan haar taakstelling. De Belbus voorziet in een
duidelijke behoefte.”
Camping Land uit Zee
De fractie kan zich vinden in de plannen om deze verwaarloosde camping nieuw leven in te blazen.
De plannen zien er goed uit. Kortom: mooi plan, doen!
Dentele
In de rondvraag wordt aan de orde gesteld dat Surplus, de bestuurskoepel van het openbaar
basisonderwijs, overweegt om de Dentele in Westerland te sluiten voordat de nieuw te bouwen brede
school gereed zal zijn. Daarover worden grote zorgen uitgesproken. Men vindt het onaanvaardbaar.
De fractie deelt deze mening en zal dit in een brief aan Surplus kenbaar maken.

