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VAN HET BESTUUR

Wisseling van de wacht
In de vergadering van 30/4 heeft het bestuur besloten dat Ebe Elzinga het voorzittersstokje heeft
overgedragen aan Rob Ravensteijn. Ebe vervult voorlopig de taak van secretaris. Han Koppe vervult de rol van vice-voorzitter. Overige taken blijven voorlopig ongewijzigd. Tot de zomerstop
wordt even de tijd genomen de taakverdeling verder in te vullen. Het bestuur zal hier nog nader
op terugkomen.

NIEUW:
DE LADA VRAAGBAAK discussieplatform
“DE LADA VRAAGBAAK ” is de titel van een reeks onderwerpen die door het bestuur aan leden
wordt voorgelegd. Het is een antwoord op een opmerking tijdens de laatste ledenvergadering. De
ledenvergadering stelt eens per vier jaar een verkiezingsprogramma op. Daarnaast komt het voor
dat er in de maatschappij of in de gemeenteraad zaken aan de orde komen die niet voorzien zijn
en waarover LADA geen standpunt heeft. Wat kan de rol en de invloed van de leden dan zijn?
LADA probeert de afstand burger – bestuur kleiner te maken en de betrokkenheid te vergroten.
Directe democratie, zeker binnen de partij, is van grote waarde. Als leden, fractie of bestuur tegen
een onderwerp aanlopen waarover LADA nog geen pasklaar antwoord heeft, willen we iedereen
daar zoveel mogelijk in betrekken. Daar zitten praktische grenzen aan. Voor elk nieuw onderwerp
een vergadering uitschrijven is niet altijd doelmatig. Moderne media kunnen van dienst zijn.
“DE LADA VRAAGBAAK” beoogt een discussieplatform te zijn. Standpunten die hier worden
neergezet zijn voorlopig. Iedereen wordt uitgedaagd hieraan bij te dragen. Alle wijsheid is welkom
en kan betrokken worden bij het tot stand komen van LADA standpunten. Bij deze: u bent uitgenodigd.
Rob Ravensteijn

openbare fractievergadering
maandag 18 mei 2015
aanvang 20.00 uur
Locatie:
café De Huyskamer
Weereweg 6, 1732 LL Lutjewinkel
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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 Aemstelsigt 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.

verrassing bij de koffie; LADA cupcake

bare 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.

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.

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 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.

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 openLADAnieuwsbrief 56
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UIT DE FRACTIE
Op de raadsagenda van 23 april stonden twee zware punten ter behandeling. De compacte Algemene Plaatselijke Verordening en het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein. Het lukte niet
de agenda af te handelen waardoor de uitloopvergadering op dinsdag 28 april nodig was om de
APV te behandelen. Daarnaast maakt de fractie zich sterk om op de openbare basisschool De
Dentele in Westerland de kleutergroep te behouden.
Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein
Een zwaar dossier dat zich al zo’n twaalf jaar
voortsleept lag in de raad voor de finale beoordeling. Gaat Hollands Kroon akkoord om op
haar grond dit terrein door Den Helder te laten
aanleggen? Een dossier met vele onduidelijkheden.
Op het laatste moment, nadat de fractie haar
standpunt had bepaald, verscheen er een memo van het college waarin er weer zaken veranderd werden doordat er in den Helder op het
laatste moment wijzigingen in overeenkomsten
waren aangebracht. “Dit heeft impact op de genomen besluiten” schreef het college. Het riep
vragen op bij de fractie. Op de ochtend van de
vergadering kwamen de antwoorden binnen,
waardoor zij niet meer binnen de fractie behandeld konden worden. Een poging om het voorstel van de agenda te halen haalde het niet. De
fractie gaf aan door de late en onduidelijke informatie niet in staat te zijn tot een verantwoord besluit te kunnen komen. Vooral de financiering van het onderhoud van de aan te
leggen groensingel blijft onduidelijk. Er liggen
nog steeds risico's voor de gemeente en het is
onduidelijk groot dit bedrag zal zijn.

Compacte APV
Het collegevoorstel was voor de raad onder de
maat. Er was niets gedaan met de inbreng van
de fracties om artikelen terug te plaatsen. Dat
gebeurde wel via een groot aantal amendementen. De beantwoording door de burgemeester als portefeuillehouder was mager. Eigenlijk wilde hij er niets van weten dat het voorstel werd aangepast. Er was druk nodig om de
toezegging te krijgen dat er meer nodig is om
de inwoners te informeren dan alleen maar
persberichten en sociale media.
Na het antwoord: “De burgemeester gaat fietsen. Dan kunnen burgers mij spreken” volgde
druk van onze wethouder Frits Westerkamp
waarna de toezegging kwam, die al bij de eerste behandeling in november was geëist als
voorwaarde om met de compacte APV akkoord
te gaan, om de burgers actief op te zoeken.
Voldoende voor de fractie om in te stemmen
met het voorstel mede doordat veel van onze
amendementen zijn aangenomen waaronder
twee waar wij zwaar aan tilden. Het strafbaar
stellen van het vervoeren van inbrekerswerktuigen en de regelgeving rond de honden. Het
aanlijngebod is terug evenals de verordening
om op te kunnen treden tegen de overlast van
hondenpoep.

Een voorstel om de behandeling van de agenda af te halen, haalde het niet. Ook een daarna
gedaan voorstel om de besluitvorming naar
dinsdag te verplaatsen werd verworpen. Wethouder Theo Meskers overviel de raad met de
mededeling dat het niet mogelijk was: “De contracten moeten morgen getekend worden anders vervalt een subsidie van 1½ miljoen.”
Vier van de vijf aanwezige fractieleden stemden uiteindelijk voor het voorstel waarbij fractievoorzitter Henk van Gameren aangaf dat het
allemaal geen schoonheidsprijs verdiende. Peter Couwenhoven stemde tegen: “Ik zie het
economisch belang, maar kan geen verantwoord besluit nemen door de late toezending
van stukken en beantwoording van onze vragen. Ik doe een klemmend beroep op het college om voortaan stukken op tijd aan te leveren
om tot verantwoorde besluitvorming te kunnen
komen.”
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Lida Brussaard behield haar twijfels en stemde
tegen: “Ik stem niet in met dit voorstel.Ik ben
voor veiligheid en bescherming van onze inwoners. Ik denk, dat we ze tekort doen met de
compacte APV.”
>
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Motie

Toekomstvisie Hollands Kroon

Samen met CDA en D66 heeft de fractie tijdens de vergadering van dinsdag 28 april een
motie ingediend waarin het college opgedragen
wordt het burgerinitiatief opgestart door mevrouw Cobi van Dalen mogelijk te maken.

Voor het opstellen van de omgevingsvisie is de
fracties gevraagd om hun visie te geven. De
fractie heeft het stuk dat door de denktank is
opgesteld als basis gebruikt. Een aantal zaken
zijn concreet uitgewerkt en benoemd.

Het gaat om het plaatsen van containers bij de
opgangen van de Waddendijk waarin wandelaars zwerfvuil kunnen deponeren. De vraag
van de initiatiefnemers is om een regeling voor
het legen van de containers te treffen. Wethouder Groot zegde toe in de volgende raadsvergadering met voorstellen te komen. Daarop
werd besloten om de motie aan te houden.
Zijn de voorstellen waarmee het college komt
onvoldoende dan zal de motie alsnog in stemmig gebracht worden.

De gemeente Hollands Kroon wil een herkenbare gemeente zijn, waarin beleidsmatig duidelijke keuzes ten aanzien van voorliggende
thema's worden gemaakt in samenspraak en
samenwerking met de inwoners.
Duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling en
beleving, economische en culturele ontwikkeling en welzijn worden geplaatst in een kader dat beoogt, binnen de ter beschikking
staande middelen, optimale condities en kwaliteit ten aanzien van wonen, welzijn en leefbaarheid voor zijn inwoners te realiseren.
De gemeente wil een energie-neutrale, vitale
lokale gemeenschap vormen. De gemeente
Hollands Kroon wil deze doeleinden bereiken
door actief overleg met inwoners, lokale en
regionale
maatschappelijke
organisaties.
Ontwikkelingen op lokale schaal zullen waar
nodig op eigen initiatief worden gestart. Regionale, intergemeentelijke en provinciale
ontwikkelingen worden actief nagestreefd en
zo nodig geïnitieerd.
Naast
de samenwerkingsverbanden in de
Noordkop zoekt Hollands Kroon samenwerking met Medemblik en Opmeer. De Noordkop en Westfriesland raken steeds meer
geïntegreerd en werken op velerlei terreinen
samen.
Een kleinere gemeentelijke overheid en meer
initiatief vanuit inwoners en ondernemers,
vraagt om een herbezinning op de verhouding
tussen overheid en burgers. De gemeentelijke
organisatie zal daarom gekenmerkt zijn door
betrouwbaarheid,
door korte beleidslijnen,
efficiëntie en flexibiliteit. Dit zal tevens blijken
uit directe en duidelijke toegankelijkheid en
communicatie met burgers en organisaties.

Burgerinitiatieven die een bijdrage leveren aan
het onderhouden van de openbare ruimte geven gehoor aan de participatie die gevraagd
wordt en dienen gesteund te worden

Openbare basisschool De Dentele
De fractie heeft kennis genomen van het voornemen van Surplus (het bestuur van het openbaaronderwijs–red.) om de groepen 1 en 2
van De Dentele in Westerland onder te brengen in De Kei wat grote onrust en verontwaardiging bij ouders teweeg heeft gebracht.
Als de kleutergroepen met ingang van het
nieuwe schooljaar verdwijnen, zal dat tot gevolg hebben dat ouders oudere kinderen ook
naar De Kei zullen brengen. Er dreigt dan een
onwerkbare situatie op De Dentele te ontstaan.
Waarom deze ingreep en niet wachten totdat
de nieuw te bouwen brede school in Hippolytushoef klaar is? In een briefwisseling met Surplus is gevraagd dit besluit uit te stellen en De
Dentele in zijn geheel te laten opgaan in de
brede school wanneer deze in gebruik genomen wordt.

De uitgewerkte visie is
lada2010.nl.

De brieven kunt u lezen op www.lada2010

te lezen op www.
<

Training
De fractie heeft een training Ruimtelijke Ordening gehad. Speciaal bedoeld om inzicht te krijgen in de wettelijke kaders die een rol spelen
in het opstelen van omgevingsplannen en
structuurvisies.
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Het is goed dat jullie dit doen!
De LADA-fractie was zaterdag weer 'on tour' en bezocht 's ochtends Breezand en 's middags Den
Oever om het gesprek aan te gaan met de inwoners. “Het is goed dat jullie dit doen!” klonk het in
Den Oever. In Breezand stond de caravan op het Ceresplein, in Den Oever bij de DEKA-markt.
Er werden geanimeerde gesprekken gevoerd waarbij het opviel dat men in Breezand redelijk tevreden is. In Den Oever ligt dat anders. Een interessante suggestie die de fractie meekreeg was
het inzetten van een mobiel loket om het sluiten van de servicepunten te ondervangen.

lijk welke snelheid is toegestaan. Men zou
graag zien dat bomen die gekapt worden, vervangen worden.
De leegstand in het winkelcentrum vindt men
storend. Een goed winkelbestand zal een versterking van de leefbaarheid betekenen. Kan
de gemeente hier geen actieve rol in vervullen?

Krachtige gemeenschap
In Breezand kwam duidelijk naar voren dat het
dorp een krachtige gemeenschap is waar met
veel zelfwerkzaamheid de voorzieningen en
leefbaarheid onderhouden worden. Er zijn zorgen dat het moeilijker zal worden verenigingen
in stand te houden nu subsidies zijn weggevallen. Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat
verenigingen overeind blijven en toegankelijk
blijven voor kinderen uit gezinnen met lagere
inkomens. Kunnen jeugdsubsidies niet terugkeren werd er gevraagd. Veelgehoorde klacht
gaat over het achterstallig onderhoud van het
sportpark. Over de renovatie van de Zandvaart
was men zeer te speken. Nu het riet nog, was
een opmerking.

Weinig begrip
In Den Oever kritische geluiden over Hollands
Kroon. De verplaatsing van de DEKA-markt en
de plannen met Waddenpoort roepen weerstand op. Er is weinig begrip voor.
Ook werden er klachten gehoord over het onderhoud van de groenvoorzieningen en de
openbare ruimte. Het vele zwerfafval kwam ter
sprake.

Kritische geluiden
Haven
Veelgehoorde klacht: hondenpoep. Vervuiling
van met name speelveldjes stoort veel mensen. Er werd de suggestie gedaan om de hondenbelasting weer in te voeren waardoor de
poepzuiger kan terugkomen.
Ook kritische geluiden over de snelheden buiten de bebouwde kom. Strenger handhaven op
de toegestane snelheden. Het is vaak onduideLADAnieuwsbrief 56

De toeristische mogelijkheden van de haven
worden onvoldoende benut. Met de zeeverse
vismarkt zou veel meer gedaan kunnen worden
door er activiteiten omheen te organiseren.
Daardoor kan een dagvullend aanbod ontstaan
als ondersteuning van de toeristische tochten
die de vloot al aanbiedt.
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Thuishuis, een nieuwe woonvorm voor ouderen
Een collectieve woonvorm voor alleenstaande ouderen die dreigen te vereenzamen. Als voorbeeld dient het collectieve studentenhuis. Een interessante ontwikkeling. Stichting Thuis in welzijn is de initiatiefnemer en promotor van dit concept. Er zij twee thuishuizen, in Deurne en Amstelveen. Wooncompagnie wil een pilot starten in Winkelmade en presenteerde een schets. Er
is een informatiemiddag geweest waarbij fractieleden aanwezig waren. De fractie vindt het een
interessante mogelijkheid. In Winkelmade zou dat goed samengaan met betaalbaar wonen voor
jongeren en starters. Lida Brussaard en Peter Couwenhoven hebben een vervolggesprek gehad
met Jan Ruyten van de stichting.
van hun zelfredzaamheid. Daarnaast zullen
voor zelfstandig wonende ouderen, vanuit identieke visie en methodiek, thuisbezoeken worden georganiseerd in de betreffende woonkern.

Inleiding
Ongeveer een derde van de Nederlanders van
18 jaar en ouder voelt zich wel eens eenzaam.
Onder ouderen komt eenzaamheid vaker voor.
Met het wegvallen van de partner en/of het
overlijden van vrienden en kennissen, dunt het
contactennetwerk van de oudere mens uit en
dat kan tot vereenzaming leiden. Vereenzaming wordt wel de ergste kwaal genoemd waar
je in je leven mee kan worden geconfronteerd.

Kenmerken van het thuishuis
Het Thuishuis is een gewoon huis in de straat
waar 5 tot max. 7 personen met elkaar onder
één dak wonen. De bewoners, mannen/
vrouwen (60+) hebben er elk hun eigen woonruimte (circa 40 m2) die bestaat uit een woonkamer, een slaapkamer, een pantry en een
badkamer/toilet. Zij richten deze ruimte naar
eigen smaak en behoefte in. Met elkaar delen
de bewoners een woonkeuken, een hobbyruimte, een bijkeuken, 1 a 2 logeerruimten en
bij voorkeur een tuin (leefruimte circa 80 m2 per
persoon). Het huis staat in de wijk/buurt waaruit de bewoners van het Thuishuis afkomstig
zijn. Het huis ligt op een centrale plek in deze
woonkern en in de nabijheid van belangrijke
voorzieningen als winkels, openbaar vervoer,
gezondheidscentrum, kerk, etc. Bij of in de directe nabijheid van het huis is een parkeervoorziening.

De gemeentelijke overheid streeft naar integratie van kwetsbare en afhankelijke groepen in
de lokale samenleving. Alleenstaande ouderen
die niet alleen willen wonen of (dreigen te) vereenzamen is één van deze doelgroepen. De
gemeente wil deze integratie bereiken door
mensen te stimuleren om zich in te zetten voor
elkaar en voor de buurt/wijk waarin ze wonen.
Het Thuishuisproject is zo'n project, en bestaat
uit twee delen: het Thuishuis zelf is een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die (dreigen te) vereenzamen, die "gerund"
wordt door vrijwilligers. Daarnaast zijn de vrijwilligers ook actief in de betreffende buurt/wijk
voor dezelfde doelgroep, in de vorm van het
Thuisbezoek.

Het Thuishuisproject wordt ondersteund door
vrijwilligers die de ouderen -indien nodig- ondersteuning en begeleiding kunnen bieden.
Hoe groot de daadwerkelijke behoefte aan ondersteuning en begeleiding is, zal sterk afhangen van de bewonersgroep c.q. individuele
wensen van de oudere.
In het Thuishuis kunnen de ouderen hun laatste levensfase doorbrengen. Het uitgangspunt is
dat de bewoners voor de laatste maal zijn verhuisd en dus kunnen blijven wonen in het
Thuishuis.

Doel van het thuishuis
Doel van het Thuishuisproject is: Het bieden
van een woon- en leefklimaat aan alleenstaande ouderen, die niet alleen willen wonen en/of
dreigen te vereenzamen, in de vorm van een
Thuishuis, dat de eigen huiselijke situatie voor
de ouderen zo dicht mogelijk benadert. Hierbij
staan de wensen en behoeften van de ouderen
centraal, evenals het behouden of bevorderen
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LEZERS SCHRIJVEN
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener.
Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen.

Politiek en burgers.
Een tijdje geleden kon u van mij een ingezonden stukje in deze krant (Wieringer Courant—red.)
lezen waarin ik aangaf niet blij te zijn met een lokale politieke partij.
Wat was het geval?
Ik had een vraag over de aanslag Afvalstoffenheffing en heb die gesteld aan de partij waarop ik
de laatste keer heb gestemd en dat mag u gerust weten, dat was de partij: Senioren Hollands
Kroon. Helaas kreeg ik geen antwoord, ook niet na een herinneringsmailtje.
Zelfs het ingezonden stukje in deze krant heeft die partij niet wakker kunnen schudden, want ze
hebben nog steeds niet gereageerd!
Gelukkig had Rob Ravensteijn van de partij LADA de krant wel goed gelezen, beter nog, hij belde
me gewoon op.
In een lang en prettig telefoongesprek heeft hij geprobeerd mijn vragen te beantwoorden. Er
wordt al jaren geroepen dat de politiek te ver van de burgers staat en dat het anders moet, nou
Rob heeft dat goed begrepen.
Leo Douma, Wieringerwerf

Beste Marinus en LADA - fractie,
Misschien kunnen jullie deze (achtergrond)informatie over het elimineren van basisschool De
Dentele in Westerland goed gebruiken? Fijn, dat er een fractie is die zijn nek durft uit te steken.
Succes!
Met vriendelijke groet,
Dirk Kammeraat (ouder van een kind in groep 3)
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