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VAN HET BESTUUR
Langzaam maar zeker naderen we alweer de langste dag. Het bestuur is nog
volop bezig met gesprekken over hoe LADA zich op de toekomst gaat voorbereiden. Ambtelijk wordt druk gewerkt aan de conceptvisie over “De toekomst van
Hollands Kroon”. Ook LADA zal zich daar flink laten horen. Leden worden nogmaals uitgenodigd hun opvattingen kenbaar te maken. Na de zomer zal dat zijn
beslag moeten krijgen. De fractie buigt zich over de kadernota, de financiële contouren voor de begroting 2016. Burgers laten zich horen over de windmolenplannen. Korte en lange termijnplannen vervlechten zich. Wat is belangrijk in ons bestaan als burger in Hollands Kroon? En, hoe verbinden we alle wensen?
De Romeinen kenden het recht op zonlicht. Een primaire behoefte. De bouw was
hieraan ondergeschikt. In ons land is dat niet geregeld. De aandacht verschuift
naar de bedreigde omgeving. Van wie is het landschap? Van wie is de wind?
Wie draagt daar zorg voor? Hoe gaan we om met burgers die benadeeld worden
door ontwikkelingen? Zijn die ontwikkelingen echt nodig of zijn er alternatieven?
In Groningen is dit punt duidelijk op de agenda geplaatst. Laat, maar toch. Het
gesprek over windenergie is volop gaande. Het beweegt. De kritiek op het energieakkoord snijdt hout. De kritiek op de windplannen ook. De discussie moet niet
alleen gaan over het aandeel duurzame energie, ook het drastisch verminderen
van het gebruik moet meer aandacht krijgen evenals alternatieve vormen. Kansen te over. Geen windenergie op korte termijn is een illusie, maar er is een volgorde in het verhaal: ruimhartige oplossingen voor bewoners die ongevraagd in de
problemen dreigen te komen, zo mogelijk het voorkomen van dit soort situaties
door inzet van andere duurzame bronnen en besparingen. Met elke stap die we
nemen moet de ruimtelijke ordening erop vooruit gaan. Met de plannen die nu
voorliggen is dat niet aan de orde. Werk aan de winkel dus.
Rob Ravensteijn

Samenwerking en schaalvergroting
Hollands Kroon is als fusiegemeente nog maar net van start, of de eerste
naden van het nieuwe pak beginnen al te scheuren: de gemeente is te klein
om het sociaal domein zelfstandig vorm te geven.Eerder waren al taken uitbesteed aan gemeenschappelijke regelingen. De behoefte om gezamenlijk
op te trekken neemt alleen maar toe.
1. Slim is alleen slim als het beter, goedkoper
of sneller kan. Het voordeel of het onontkoombare moet vooraf duidelijk zijn.
2. LADA kiest voor kleinschalig als het kan (bij
voorkeur), of groot als het niet anders kan.
3. Oplossingen zijn alleen acceptabel als het
leidt tot meer betrokkenheid van burgers.
4. Meer betrokkenheid wordt bereikt als democratische sturing en controle goed geregeld is.
5. “Oud gedoe”, bekend van vorige samenwerkingsverbanden als Het Gewest en SETA
(Samen En Toch Apart) mag zich niet herhalen. Macht, eigen belang en geld frustreerden
toen de voortgang. Afgevaardigden waren vertegenwoordigers van de eigen gemeente maar
>

Noordkopraad
Steeds vaker valt de norm van 100.000 inwoners als minimum voor een gemeente. Zover is
het gelukkig nog niet, heel wat inwoners hebben de vorige fusie nog niet verwerkt. Binnenkort zal de raad zich moeten buigen over een
voorstel voor een Noordkopraad.
De gemeente Texel, Den Helder, Schagen en
Hollands Kroon willen tot “slim samenwerken in
de Kop” komen. LADA is wel voor “slim”.
Vraag is: waarmee en onder welke omstandigheden?
Betrokkenheid
Wat valt er te melden vanuit ons LADA programma en de politieke praktijk?
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gingen in de regio door in partijfracties zonder
kiezersmandaat.
6. Goede oplossingen voor de regio als geheel
kunnen leiden tot (financiële) nadelen van een
of meer afzonderlijke gemeenten. In een samenwerkingsverband moeten deze nadelen
solidair opgevangen worden. (voorbeeld: verplaatsen van werkgelegenheid)
Kortom: Kansen en valkuilen.

Terdiek op de kaart?
Mark de Geus is een burgerinitiatief gestart om Terdiek op de kaart te zetten.
De oude buurtschap moet weer herkenbaar worden door er komborden te plaatsen. Bewoners zijn trots op Terdiek en
willen dat laten zien. “Waarom zijn Verlaat en De Weel wel herkenbaar met
komborden en Terdiek niet?” vraagt men
zich af. Een initiatief dat ik wil steunen.
Als er meer buurtschappen in Hollands
Kroon zijn die met een kombord op de
kaart gezet willen worden, dan verneem
ik dat graag.

Vertrouwen
Samenwerken moet vertrouwen als belangrijkste basis hebben. Zolang er belangenverschillen zijn, is dit moeilijk. Raadsleden kunnen
maar een mandaat naar eer en geweten uitoefenen. Alleen tegenover de kiezer uit hun eigen
gemeente hoeven ze zich te verantwoorden en
kan de kiezer afrekenen. Een regioraad kan
daarom hooguit een tijdelijk station zijn. Bedenk: niet alle treinen stoppen op elk station.
Wat is wijsheid?
<

Peter Couwenhoven
fractielada@gmail.com
06 25311671

Rob Ravensteijn

LADA luistert in Lutjewinkel
Op de goed bezochte openbare fractievergadering van LADA in De Huyskamer van Lutjewinkel
zijn twee onderwerpen uitvoerig aan de orde gesteld. Beide hebben te maken met vervoer. Als je
in Lutjewinkel gaat luisteren dan komt de problematiek rond Campina uiteraard ter tafel. Piet Heneweer gaf een presentatie van zijn plannen over het invoeren van het doelgroepenvervoer. De
raadsagenda leverde nauwelijks discussie op.
voer worden ingevuld als lijndienst gaan rijden.
Provincie en Connexxion staan achter het plan
op voorwaarde dat de gemeenten deelnemen
in het project. Omdat chauffeurs en begeleiders uit de bijstand gehaald worden en een opleiding krijgen, zullen gemeenten op uitkeringen gaan besparen en zo een deel terugverdienen van de financiering van het project.
Wethouder Frits Westerkamp adviseerde Heneweer om namens de drie gemeenten bij de
provincie het verzoek neer te leggen om een
pilot uit te werken om de haalbaarheid van het
project te onderzoeken.

Doelgroepenvervoer

Piet Heneweer, de man met passie voor openbaar vervoer, neemt de aanwezigen mee in zijn
plannen om in de Noordkop een sluitend doelgroepenvervoer te introduceren dat aansluit op
de hoofdlijnen die Connexxion vanaf 2020 blijft
exploiteren. Onrendabele lijnen worden opgeheven waardoor leerlingenvervoer, vervoer van
mensen met een beperking dreigt te vervallen.
Daar moet het plan doelgroepenvervoer in
gaan voorzien. Er wordt gereden met belbussen die vaste opstappunten krijgen en buiten
de uren die specifiek voor het doelgroepenverLADAnieuwsbrief 57

Campina
Namens bewoners van de Wateringskant en
Raaksmaatsweg verwoordde Ingo Wilcke hun
grote zorgen nu veel van de aanvoer naar de
fabriek gedwongen wordt deze route te rijden.
Geeft veel overlast en er ontstaan gevaarlijke
situaties door kapot gereden bermen. Bewoners worden ongeduldig, het duurt allemaal zo
>
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lang, er worden slechts korte termijnoplossingen gevonden, wij horen maar niet wat er gaande is, waren de klachten. Het dorp wacht op
het verlossende antwoord over een nieuw aan
te leggen ontsluitingsweg. “Het is toch te gek
dat een bedrijf met17 miljard omzet niet bereid
is om een schamele drie ton uit trekken voor de
aanleg van die weg?” kwam er over tafel. De
fractie werd gevraagd een vuist naar Campina
te maken om een oplossing te zoeken: “Wat
kan LADA voor ons betekenen?” Wethouder
Westerkamp wees er nogmaals op dat er gesprekken met de directie lopen en dat de resultaten van de metingen van de verkeersbewegingen onderzocht worden en dat er calculaties
gemaakt worden van de drie alternatieve ontsluitingen. Het college heeft Campina voorgehouden zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om tot een aanvaardbare oplossing te komen en begrijpt de frustraties bij de
bewoners. Hij gaf de fractie het advies om met
de raad naar de provincie te gaan om de problemen met Campina voor te leggen.

Uitgelicht
Fusie
Vreemde berichten in de krant. Langedijk wil
fuseren met Schagen. Misschien Heerhugowaard er ook nog bij.
Jarenlang propaganda over het HAL-gebied
(HHW, Langedijk en Alkmaar). Dus je denkt dat
die nieuwe gemeente HAL een fluitje van een
cent is. Alkmaar heeft blijkbaar geen trek.
Dus nu opeens Schagen erbij. Ze zouden in
Schagen compleet gek zijn om hierop in te
gaan. Langedijk heeft jarenlang gigantisch met
grondaankopen gespeculeerd en dreigt nu te
bezwijken onder de gevolgen van dit beleid van
grootheidswaanzin. Kopen zonder rem met gemeenschapsgeld en nu dreigen de miljoenentekorten.
Als Schagen zo fuseert komt het bestuurlijk
zwaartepunt in Langedijk/HHW te liggen. Schagen wordt dan financieel leeggetrokken ten
koste van de voorzieningen voor de eigen burgers. Een verstandig Schagen fuseert met Hollands Kroon. Had bij de laatste herindeling
meteen moeten gebeuren, maar blijkbaar was
de tijd nog niet rijp.

Raadsagenda
De agenda met hoofdzakelijk jaarrekeningen
leverde weinig discussie. De fractie accepteert
de bevindingen in het accountantsrapport dat
redelijk positief over de jaarrekening van de
gemeente oordeelt. Voor een definitief oordeel
worden de bevindingen van de auditcommissie
afgewacht.
Het gevraagde krediet voor vervanging van basisuitrusting gymzalen leverde een kritische
vraag op. Waarom is dat achterstallig onderhoud ontstaan, is een kwalijke zaak. Het is na
de fusie fout gegaan met de rapportages. Deze
rapporten zijn nu achterhaald en wordt nu een
inhaalslag gemaakt. Het geld dat nu uitgetrokken wordt had in feite al uitgegeven moeten
zijn. Het college stelt nu voor om een reserve
in te stellen waaruit dit onderhoud jaarlijks betaald kan worden. De fractie gaat daarmee akkoord.
<

Twintig jaar terug voorspelde ik de komst van
de gemeente Noordkop, dit werd een beetje
lacherig afgedaan. Maar het verstand komt
wellicht met de jaren. Een sterke plattelandsgemeente met als natuurlijke kern de stad Schagen, als buffer tussen stedelijk gebied lijkt me
nog steeds een goede oplossing voor de
steeds complexere problemen die op onze gemeenten afkomen en nog gaan afkomen. Kom
op Schagen, gebruik je verstand en maak je
stadsrechten waar. Anders moet het gemeentehuis maar naar Oude Niedorp, dat heeft ook
stadsrechten en straks een leegstaande
school.
Jan Mastemaker, Oude Niedorp
"Uitgelicht" is een wekelijkse rubriek in het
Niedorper Weekblad. Een aantal vaste columnisten
schrijft hiervoor per toerbeurt een stukje
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UIT DE FRACTIE
Op de raadsvergadering van 28 mei stonden veel jaarverslagen. Daaronder ook de jaarstukken
van de gemeente. De jaarrekening werd met een klein positief saldo afgesloten. De verslagen
van de accountant en auditcommissie zijn positief waarmee de raad akkoord ging met de jaarrekening. Ook de andere punten leverden weinig discussie op.
Motie actie Greenpeace
Tijdens deze raadsvergadering hebben de vier
coalitiepartijen een motie van afkeuring ingediend tegen de actie van Greenpeace om grote
stenen in de Noordzee te dumpen waarbij het
leven van de vissermannen in gevaar wordt
gebracht. De stenen kunnen in de netten verstrikt raken en voor grote schade zorgen. Het is
niet ondenkbaar dat schepen met hun bemanning in gevaar raken. Je moet er niet aan denken dat een schip hierdoor omslaat en vergaat.
De motie is namens de vier coalitiepartijen ingediend.
zijn. Daarnaast ontstaat financiële schade door
waardedaling van de woningen, die mogelijk
onverkoopbaar worden. Compensatie- en planschaderegelingen zijn niet aangeboden.

Het initiatief van de motie tegen deze actie van
Greenpeace komt van ons raadslid Henk-Jan
Wittink: "Wij leven in een vrij land waar iedereen voor zijn mening mag uitkomen. Dit mag
echter niet ten koste gaan van de veiligheid
van de mensen op zee die daar een boterham
verdienen. Door regulering en duurzame visserij wordt er beheerst omgegaan met de visstand in de Noordzee. Juist de Wieringer vloot
zet in op duurzaam en is ondanks het flinke
aantal schepen kleinschalig in doen en laten.
Door innovatie gaan de Wieringers juist zorgvuldig om met de zeebodem. Deze actie past
daar zeker niet bij. Met deze motie wil Hollands
Kroon een signaal afgeven richting Den Haag
om dit soort acties te verbieden".

In het persbericht van 7 mei waarin bekend gemaakt werd dat de vergunningen voor het
windplan afgegeven kunnen worden, liet gedeputeerde Jaap Bond zich lovend uit over de samenwerking tussen overheid, initiatiefnemers
en eigenaren. Geen woord over de gevolgen
voor de omwonenden en hun positie in de ontwikkeling van het Windplan.
Op de winddag, gehouden op 13 december
2014, heeft de Stichting Omwonenden Windplan Wieringermeer het college een petitie aangeboden met het verzoek om een onderzoek
naar draagvlak uit te voeren. Deze petitie is
door ruim 1100 omwonenden ondertekend.
Tot heden heeft de Stichting geen antwoord
van u ontvangen.

De motie werd aangenomen met de steun van
D66. Tegen stemden, PvdA, GL, PHK, CU en
Peter Meijer (SHK).
Windplan Wieringermeer

1. Waarom heeft de Stichting Omwonenden Windplan Wieringermeer geen
antwoord ontvangen op het verzoek
om een onderzoek naar draagvlak uit
te voeren?
2. Waarom heeft dit onderzoek naar
draagvlak niet plaats gevonden?
3. Worden door de gemeente inspanningen verricht om burgers die overlast en
schade ondervinden goed gecompenseerd te krijgen?
4. Zo nee, wat is de reden waarom u dat
niet doet?

De fractie heeft het college vragen gesteld over
de relatie windmolenpark en inwoners en dan
met name over de gebrekkige communicatie
tussen burger, politiek en initiatiefnemers.
Bewoners van de Wieringermeer zijn nog
steeds niet betrokken bij de ontwikkeling van
het Windplan Wieringermeer. Omwonenden
van te plaatsen turbines leven in onzekerheid
en zijn verontwaardigd dat zij genegeerd worden. Zij krijgen te maken met de overlast veroorzaakt door geluid en slagschaduw waarvan
de gevolgen voor de gezondheid niet duidelijk
LADAnieuwsbrief 57
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Column: Media sociaal?

door Marinus F.J. Hovius
Na een klein jaar als raadslid gefunctioneerd te hebben bekruipt mij soms
het gevoel in een aquarium te wonen. Niet het aquarium waar op de Terpweg de conciërges van R.S.G. Wiringherlant precies wisten wie te laat en
wie ziek was. Een natuurlijke sociale controle voor de adolescenten verzameld in het voortgezet onderwijs. Nee dit is een aquarium zoals bij een Chinees restaurant waar mensen naar je staren.
Zowel sociaal als online merk ik dat je leven als raadslid toch onder een
soort vergrootglas ligt. Uiteraard hadden wij als gezin dit zien aankomen,
maar eenmaal daar is het soms toch wennen. Jan en ook alleman heeft ineens een mening over jou en de standpunten waar je voor staat. Heel vaak
ook mensen die je niet of nauwelijks kent. Soms zelfs zo erg dat sommige
mensen in ene niet meer hun hand opsteken… Leerzaam, niet altijd even
eerzaam.
Toch vraag ik me wel eens af of iedereen raadsleden wel als mensen ziet.
Voor de één ben je een middel om een persoonlijk doel te bereiken. Voor de
ander lijk je een voetveeg of een vloermat waar alle rotzooi op afgeveegd kan
worden. Raar, dat doe ik toch ook niet bij een ander zou ik zeggen. Wij leren onze zoon ook gewoon ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook
een ander niet!’
Derhalve blijf ik toch reageren op tendentieuze stukken om toch ook de
menselijke kant te benaderen. Ook hoor en wederhoor horen hierbij. Of het
nu gaat om windmolens of hondenpoep.
Oude waarden en omgangsvormen lijken in de media soms steeds verder
weg te zakken. Toch, aan de andere kant zijn de media zeer belangrijk voor
je vak. Veel wat leeft in de samenleving is te halen en te delen via lokale
nieuwssites, Twitter, Facebook of de geschreven pers. Om een goed beeld te
kunnen vormen over onderwerpen zijn dus niet alleen de openbare vergaderingen belangrijk, al kun je daar gelukkig wel de mensen in de ogen kijken.
Blij met mijn keuze voor dit vak ben ik nog steeds. Er is wel nog veel te leren en te behalen.
LADAnieuwsbrief 57
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LEZERS SCHRIJVEN
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener.
Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen.
Geachte LADA,
Gaarne verneem ik van U wat het standpunt van de partij is over het onderwerp: Kiesdrempel.
Een politiek onderwerp. Naar mijn mening dient daarover wel een standpunt te worden ingenomen. Het invoeren van een kiesdrempel kan soms voor een partij wel voordelig zijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat het niet voordelig is.
Gaat LADA de kiesdrempel actief promoten teneinde invoering te verkrijgen, of laat LADA het
maar zoals het is. Het niet beantwoorden van deze wellicht lastige vraag heeft geen zin, want bij
de volgende verkiezingen komt dit onderwerp toch weer aan de orde.
Mijn persoonlijke mening hierover is, dat er wel een drempel van 5% of 10% moet komen. Dat
zal de bestuurbaarheid gaan verbeteren.
Dank U en tot ziens,
Frans Lansink

Reactie
Politiek en bevolking blijft water en vuur en dat zal zo blijven zolang de politiek geen rekening
houdt met de inwoners.
Voor de politiek lijkt het economisch belang belangrijker dan de welstand van de bevolking terwijl
raadsleden toch volksvertegenwoordigers dienen te zijn.
Uiteraard zijn er goede raadsleden maar die moet je met een lampje zoeken.
Luister naar de bevolking, hou je aan de waarheid, sta op de bres voor je inwoners en weet dat je
raadslid bent van Hollands Kroon en niet meer van een voorgaande gemeente. Misschien, heel
misschien komt het dan nog goed.
En eerlijk gezegd vind ik het een beetje laf om de media naar voren te schuiven als boosdoener.
de media reageren slechts op de voorvallen binnen de politiek zoals die bewezen gebeuren en
als die negatief is voor de politiek is dat NIET de schuld van de media maar van de politiek.
Ruud Swagerman
Ruud Swagerman is redacteur van www.hollandskroon-plaza.nl. De column van Marinus is een
reactie op een column van Swagerman en eerder geplaatst op onze website. -red-

openbare fractievergadering
maandag 15 juni 2015
aanvang 20.00 uur
Locatie:
café Het Wapen van Wieringerwaard
Noord Zijperweg 36, Wieringerwaard
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Gemeenten tegen schaliegas

'Een grote uitdaging om zorg
goed te organiseren'

240 gemeenten hadden zichzelf al 'schaliegasvrij' verklaard, maar met het aannemen van een motie hebben alle gemeenten zich nu uitgesproken tegen proefboringen naar en de winning van schaliegas.

Mary van Gent,
Wethouder sociaal
domein in Hollands
Koon (47.540 inwoners).
Partij: senioren Hollands Kroon

Schaliegas
Vrij
Noor doostpolder

"Iedereen hield op 1 januari het hart vast. Er
gebeurde helemaal niets. We hadden afgesproken: we lossen alles op en achteraf bekijken we hoe dat glad te strijken. Niemand
mocht de dupe worden omdat gemeenten taken hadden overgenomen. Nog steeds volgen
we die lijn: werkende weg de aanpak verbeteren. Maar we zijn geen grote hobbels tegengekomen.

V*- Schal*g«Vn|Noo.<too«poM«

Bijna driekwart van de gemeenten (73 procent)
stemde voor de motie. Mede namens Boxtel
verdedigde burgemeester Aucke van der Werff
van Noordoostpolder de motie. 'Je zou verwachten dat we na de Groningse aardbevingen
alerter zouden zijn. Daar was bijna een volksopstand voor nodig om de gaskraan dicht te
draaien. Met schaliegas mogen we niet wachten op een volksopstand, we moeten als gemeenten luisteren naar onze inwoners.'
Volgens Van der Werff zijn de bewoners van
Boxtel en Noordoostpolder echt bang voor de
gevolgen van schaliegaswinning. Hoewel de
techniek, 'fracking', vooral gebeurt met gigantische hoeveelheden water en met 'slechts' 0,5
procent chemicaliën, zou alleen in Noordoostpolder al 50 miljoen liter chemicaliën de grond
in worden gespoten.

Het hart van nieuwe aanpak zijn de vier wijkteams. De teamleden -zes professionals die
niet eerder met elkaar werkten - zijn nog net zo
enthousiast als in het begin. Ze krijgen 250
aanvragen per week en zeggen echt meer te
kunnen doen voor bewoners.
De bewoners zelf? In vijf maanden heb ik vier
mailtjes gehad van bewoners en we hebben ze
kunnen helpen. De wijkteams hebben geen
kantoor, ze komen aan huis. Daar is veel waardering voor, slechts drie mensen kozen ervoor
elders af te spreken.

'Laat dat schaliegas maar zitten', zei Van der
Werff die benadrukte dat zijn gemeente en
Boxtel graag willen meepraten over de energievoorziening van de toekomst. Beide zijn actief
op het gebied van duurzaamheid en hebben
dus recht van spreken. In Boxtel is De Kleine
Aarde al veertig jaar een begrip en in Noordoostpolder staat het grootste windmolenpark
van Nederland. (LM)

Om ons zelf meer lucht te geven hebben we
de veranderingen in huishoudelijk hulp een
jaar uitgesteld. Dat kost de gemeente geld,
maar we willen het zorgvuldig doen. Ook voor
de andere inrichting van de sociale werkvoorziening en participatiebanen nemen we een
jaar extra. Er komt beweging in maatschappelijk ondernemen. Een paprikateler heeft nu
vijftien man onder begeleiding van de werkvoorziening in dienst, het hadden tien Polen
kunnen zijn.

VNG Magazine

Deze motie is op het VNG-congres aangenomen. Ook Hollands Kroon heeft de motie gesteund. De fractie heeft zich ook voor deze motie uitgesproken.

Volgend jaar gaan wij een grote stap maken
in het slimmer organiseren van de zorg. Als
eerste gemeente gaan we over naar één aanbieder voor zowel jeugd als de WMO."
Dagblad Trouw
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