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VAN HET BESTUUR

Werk aan de winkel
De vakantieperiode zit er weer op. Niet te klagen over de zomer, veel mooie
dagen en vervolgens een bak water. Precies wat klimatologen voorspellen
over de opwarming.
niet de vraag aan de orde of wij wel of niet
opvang moeten bieden. Die vraag wordt al
Europees en landelijk beantwoord. Lokaal is de
vraag aan de orde wat we moeten doen om de
in- en doorstroom in goede banen te leiden.
Wie is waar verantwoordelijk voor? De
gemeentelijke website biedt daarover geen
enkele informatie. Een tekort waarmee alleen
maar onzekerheid wordt gevoed. Een artikel in
het NHD maakt wel melding van 50 personen
waarvoor huisvesting gevonden moet worden.
Hoe in te vullen? Een goed plan van aanpak
houdt ook rekening met onze huidige
inwoners. LADA staat voor oplossingen die
niemand buiten spel zet. Voorwaarde voor
noodzakelijk draagvlak. Extra opvang doet een
aanslag op de beschikbaarheid van de nu al
schaarse woonruimte. Een prima aanleiding
om als politiek bij de provincie meer ruimte te
vragen voor extra woningbouw. Wie neemt de
rol van opdrachtgever op zich? Behalve zorg
en onzekerheid zijn het mogelijk ook kansen
om een onvoorzien antwoord te vinden op
krimp en vergrijzing. Voorwaar geen makkelijke
opgave, maar belangrijk om op zoek te gaan
naar het begin van oplossingen. Zonder
burgerparticipatie en goede communicatie met
de burger kan daar geen sprake van zijn. Een
taak voor het bestuur om inzicht te geven in de
lokale grenzen van de mogelijkheden waar de
burger iets mee kan.

De “groene” gemeente
Wel klachten over het openbaar groen.
Ondersteund met foto’s werd aangetoond dat
het raadsbesluit over het onderhoudsniveau
niet wordt nageleefd. De gemeentelijke
argumenten die in eerste instantie werden
gebezigd zijn niet des LADA’s. Er werd
omheen gedraaid: “De contracten waren te laat
rond”. Dat zie je vroegtijdig gebeuren dus
neem je maatregelen. Geen verwijzing naar
burgerparticipatie, daar ging het niet om. Wij
zeggen: Gemaakte fouten erkennen we
ruiterlijk. Burgers zullen dat begrijpen, zeker als
je er maatregelen bij kunt noemen om herhaling te voorkomen. Hoe de afdeling
communicatie wordt aangestuurd blijft vragen
oproepen. Dat geldt ook voor de interne
controle op de uitvoering van raadsbesluiten.
Op de kennismakingsbijeenkomst op Wieringen gaf Frits Westerkamp wel ruiterlijk toe dat
het fout was gegaan. Niveau B werd absoluut
niet gehaald.
Nood breekt wet
Van heel andere orde is de berichtgeving over
de grote stroom vluchtelingen. Nare beelden
van wanhopige mensen. De reacties in Europa
en ook in Nederland vliegen alle kanten op en
wisselen met de dag. Voor Hollands Kroon is

Geschokt hebben wij kennis genomen van het
overlijden van

Ton Brussaard
Lid van LADA (Democratie Anders) en echtgenoot
van ons fractielid Lida Brussaard
Wij wensen Lida, kinderen en familie sterkte bij
het dragen van dit verlies
fractie en bestuur LADA
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LADA luistert in Nieuwe Niedorp
De eerste openbare fractievergadering van LADA na het reces in De Roode
Eenhoorn in Nieuwe Niedorp was goed bezocht. Er werd een presentatie
gegeven over een burgerinitiatief, er waren verschillende insprekers en de
raadsagenda van 24 september werd behandeld.

gemeente om met één partner in zee te gaan
die het hele zorgdomein moet uitvoeren een
verkeerde keuze. Haar grote angst: “Dat wordt
een grote organisatie en dat werkt bureaucratie
in de hand”. Fractievoorzitter Henk van
Gameren stelde dat de huidige situatie met de
vele zorgaanbieders juist voor bureaucratie
zorgt en dat wil men met de nieuwe
aanbesteding juist doorbreken om een
besparing op de kosten te verwerven. Dat geld
komt dan ten goede komen aan daadwerkelijke
zorgverlening: “De zorg blijft gewaarborgd.
Kwetsbaren in de samenleving krijgen de zorg
die zij nodig hebben.” De huidige wirwar aan
langs elkaar werkende organisaties moet juist
voorkomen worden. Dat is het streven.

Burger initiatief
Mevrouw Angela Neef presenteerde haar
burgerinitiatief: Combiparticipatieproject Luna
Ray.
Fysieke woonomgeving+ lokale dienstverlening
+ op eigen kracht gericht concept, waaraan
een combinatie aan doelgroepen elkaar helpen
in balans te komen en blijven. Voor een
duurzame oplossing en sociale binding.
Wat is er nieuw aan dit concept?
Het is gericht op preventief investeren ter
voorkomen van vereenzaming door vergrijzing,
gebaseerd op de drie belangrijkste pijlers ten
aanzien van welzijn: Veiligheid, geborgenheid
en betrokkenheid.
Het plan voorziet in een samenwerking met de
bestaande organisaties, bedrijfsleven en
overheidsdiensten.
En maatschappelijk is de duurzaamheid van de
investering in verhouding met de mate waarin
aan een goede basis wordt gewerkt, naar
verwachting van grote meerwaarde voor de
toekomst.
Als concreet voorbeeld werd het jonge
moederhuis genoemd. Huisvesting van
ongehuwde jonge (tiener) moeders en ouderen
die dreigen te vereenzamen wordt bij elkaar
gebracht. De ouderen kunnen op het kind
passen waardoor de moeder kan gaan werken
en zo haar sociale positie kan verstreken. Voor
de oudere ontstaan weer sociale contacten.
De LADA
fractie vindt het burgerinitiatief
sympathiek en waardeert de inspanningen.

Onrust bij ouders obs De Snip
Een grote groep ouders van leerlingen op De
Snip liet weten dat er onrust is ontstaan omdat
het leegstaande gebouw van de kinderopvang
niet gebruikt kan worden door de school en van
het bestaande noodlokaal gebruik moet
worden gemaakt. De ouders geven aan van de
school een brief te hebben gehad dat zij voor
het einde van het jaar niet gaan verhuizen.
Wethouder Frits Westerkamp geeft uitleg. De
voormalige gemeente Niedorp en Estro
Kinderopvang hadden een overeenkomst die
inhield dat het gebouw voor € 38.000 terug zou
gaan naar de gemeente wanneer Estro het niet
meer nodig had. Nu Estro failliet is weigert de
curator de overdracht voor de genoemde €
38.000 omdat hij niet op de hoogte is van de
genoemde overeenkomst. Het blijkt nu dat de
overeenkomst in het kadaster genoteerd had
moeten worden. De gemeente kwam hier
achter toen zij overwoog naar de rechter te
stappen. Juridisch advies geeft aan dat als het
opgetekend was geweest, dan had de curator
het kunnen weten en had de gemeente het
voor € 38.000 terug kunnen kopen. Nu kon de
curator het niet weten en gaat hij uit van de
marktwaarde circa € 140.000. Wethouder Frits
Westerkamp gaf aan dat er met Surplus
gewerkt wordt om het Estro-gebouw alsnog te
verwerven. Daartoe wordt een voorstel naar de
raad gestuurd. Mocht dit niet lukken dan komt
het scenario van noodlokalen in beeld.
>

Algemeen maatschappelijk werk
Mevrouw Liesbeth Teeling verwoordde als
betrokken en bezorgd inwoner van de
gemeente haar zorgen over de ontwikkelingen
in het sociaal domein. Zij is bang dat het
algemeen maatschappelijk werk, uitgevoerd
door door De Wering, verdwijnt. Bij de
wijkteams ontbreekt de expertise om hier goed
op in te spelen. De meest kwetsbaren in de
samenleving worden hier de dupe van. “Ik
probeer een lans te breken voor het algemeen
maatschappelijk werk”.
Mevrouw Teeling vindt het beleid van de
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Het college heeft inmiddels ingestemd met het
vrijgeven van het geld aan Surplus. Omdat het
geoormerkt geld is, moet de raad er mee instemmen. Het voorstel wordt in de raad van 5
november behandeld.

Ledenvergadering
Maandag 12 oktober wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Deze is openbaar.
Er wordt een programma uuitgewerkt waarin
discussie over een aantal belangrijke onderwerpen die nu spelen.
De stukken krijgt u toegestuurd.

Verbouwing MFA de Ontmoeting
De plannen tot herinrichting van De Ontmoeting werden door wethouder Frits
Westerkamp toegelicht. Het leegstaande deel
waar voorheen de bibliotheek was gevestigd
wordt een zorgcluster met huisartsenpraktijk,
apotheek en paramedische diensten. Voor
basisschool De Meerpaal is nieuwbouw nodig
ter vervanging van niet meer aan de eisen
voldoende gebouw dat veel aanpassingen zou
moeten ondergaan. Door De Meerpaal in De
Ontmoeting onder te brengen ontstaat samen
met de kinderopvang een groot onderwijscluster. Het ambtelijke apparaat gaat vanuit
het Kroondomein opereren. Alleen het
bestuurscentrum en de raadzaal blijven in De
Ontmoeting waardoor het gebouw veel meer
aan de eisen van een MFA, Multi Functionele
Accomodatie, voldoet. De fractie moet zich hier
nog over beraden.
<

LADA on tour

Zaterdag 3 oktober trekken we er weer opuit
met de caravan om in gesprek te gaan met de
burgers. Vertrek om 10.45 uur bij het partijkantoor in Winkel
11.00-12.30 uur Winkelhart Niedorp
13.30-15.00 uur Winkelcentrum Wieringerwerf

Werkbezoek Agriport
Op 16 september zijn fractie, bestuur en wethouder op werkbezoek geweest op Agriport.
Wij werden door commercieel directeur Jack
Kranenburg in de kantoorruimte van Agriport
ontvangen. Daar werd uitleg gegeven over de
ontstaansgeschiedenis en de huidige stand
van zaken. Mooi om te horen hoe duurzaam en
complementair het bedrijventerrein en de kassenteelt zijn. Terecht een uniek gebied in Nederland.

openbare fractievergadering
maandag 16 maart 2015
aanvang 20.00 uur
Locatie:
De Ontmoeting, vergaderzaal 3
De Verwachting 1, Anna Paulowna

Hierna werd een bezoek aan Agro Care gebracht. Agro Care is de grootste tomatenteler
van Europa.
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UIT DE FRACTIE

De raadsvergadering van 24 september was de eerste na het reces. Belangrijk punt op de agenda was de herinrichting van De Ontmoeting. Er is een voorontwerp omgevingsvisie waar de raad
zich in een aantal werksessies over gaat buigen. De zorginkoop is in een eerste informatieronde
toegelicht en dat heef ter toe geleid dat dinsdag 29 september de raad bijeen is geroepen voor
een interpellatiedebat aangevraagd door de PvdA, D66, GL en CU.
Niet alleen de fractie maar ook raad en college hebben met ongeloof het bericht vernomen van
het overlijden van Ton Brussaard, man van fractielid Lida. Lida neemt de tijd om het allemaal te
verwerken maar keert zeker terug in de fractie.
Herinrichting MFA De Ontmoeting
Een ingrijpend voorstel waarvoor het college
de raad vraagt om een krediet van € 7,6 miljoen beschikbaar te stellen. Daarmee wordt
een zorgcluster, onderwijscluster, aanpassingen van raadzaal en bestuurscentrum en een
verbouwing van het Kroondomein mogelijk gemaakt. Deze is noodzakelijk omdat de kleine
groep ambtenaren die nu nog De Ontmoeting
werkt te verplaatsen. Daarmee wordt de leegstand in De Ontmoeting ingevuld en krijgt het
gebouw een duidelijke multifunctionele invulling. Raadzaal en bestuurscentrum moeten een
multifunctionele functie krijgen en ook gebruikt
kunnen worden als vergaderruimte voor derde
partijen. De kapitaalslasten zullen ongeveer
gelijk blijven doordat er huuropbrengsten zijn.
Er wordt gewerkt met langlopende contracten,
10 tot 15 jaar, om de risico’s laag te houden.
Invulling zorgcluster.
Huisartsen in Anna Paulowna gaan hun praktijken samenvoegen. Er komt een apotheek, fysiotherapie, logopedie, GGD Hollands Kroon en
Omring Thuiszorg. Daarnaast een aantal deeltijdsvoorzieningen, Starlet, De Wering, Wonen
plus Welzijn, een diëtiek, podotherapie, ergotherapie en een verloskundig centrum.
Het onderwijscluster wordt uitgebreid met obs
de Meerpaal waarvoor nieuwbouw noodzakelijk
is. Het sterk verouderde gebouw waarin De
Meerpaal nu zit, voldoet niet meer aan de eisen en vergt grote onderhoudskosten.
Deze twee voorstellen hebben de steun van de
fractie. Verbouwing van de raadzaal en het bestuurscentrum, waarvoor € 756.000 is uitgetrokken, niet. In een tijd dat subsidies zijn weggevallen en in het accommodatiebeleid lastige
keuzes gemaakt moeten worden, moet de raad
kritisch naar zichzelf zijn. De coalitie diende
een amendement in, mede ondersteund door
D66. Daarin werd het krediet voor het zorg- en
onderwijscluster en het Kroondomein noodzakelijk voor onderhoud en herhuisvesting ambteLADAnieuwsbrief 59

naren, beschikbaar gestel. Het college heeft
opdracht gekregen om in oktober met een sober en doelmatig aanpassingsplan van raadzaal en bestuurscentrum te komen. Uit de raad
is een werkgroep gevormd om deze plannen te
toetsen. Peter Couwenhoven is een van de leden.
Het amendement kreeg ook de steun van de
PvdA onder toevoeging van: “Hierbij zal zoveel
mogelijk gebruik gemaakt worden van duurzame materialen en geïnvesteerd worden in energiebesparende maatregelen.”
Bestuursrapportage
De tussenstand laat een klein saldo van
€ 11.540 zien. Een geflatteerd beeld. Er is een
forse tegenvaller doordat er uit het gemeentefonds bijna € 1,4 miljoen minder uitgekeerd
werd, waarvan bijna € 450.000 voor het sociaal
domein. Door eenmalige meevallers waaronder
de opbrengsten van leges (Microsoft) is men er
in geslaagd dit op te vangen.
Bij de behandeling van de voor– en vroegschoolse educatie werd het beleid van de coalitie door de PvdA betiteld als sloopbeleid. Fractievoorzitter Henk van Gameren confronteerde
Steven van Dijk met de forse korting van de
rijksbijdrage: “Wie sloopt hier nu. U moet daarover eens een briefje schrijven aan uw Kamerfractie.”
>
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voor grof afval. De gemeente zal zorgdragen
voor het legen van de kisten.

Toerisme en recreatie
Marinus Hovius heeft met CDA en D66 een initiatief voorstel ingediend om op twee plaatsen op
de Waddendijk afvalcontainers te plaatsen waarmee het burgerinitiatief van mevrouw Coby van
Dalen in gang gebracht wordt. Per plek worden
twee kuubskisten geplaatst, waarvan er een met
deksel voor klein zwerfaval en een open kist

Wethouder Meskers deelde mee dat er gewerkt
wordt om de kanalen beter te laten aansluiten op
de Westfriese waterwegen om daarmee de ontwikkeling van het sloepennetwerk mogelijk te
maken.
>

COLUMN
door: JaapJan van Essen

Friesland Campina is € 180.000,- per jaar meer kwijt aan omrijkosten.
Al jaren wordt er over gesproken om de verkeersdruk in de kern van
Lutjewinkel te beperken. Inmiddels is bedacht dat alle transport rijdend
van en naar de kaasfabriek via de rotonde Bosstraat-Hartweg 5,1 km om
moet rijden via de te smalle Valbrugweg en Wateringskant, wat een gevaar
vormt voor de fietsers die geen eigen pad hebben, en over-last geeft voor
aanwonenden. Ook de bermen worden bij de elkaar passerende RMO’s stuk
gereden, en de enkele passeerstroken bieden geen soelaas aldus de
chauffeurs, het vervoer is al jaren uitbesteed aan particuliere rijders.
Voor een alternatieve route naar de fabriek zijn een aantal mogelijkheden
bedacht ,waaronder een 4 ton kostende aftakking vanaf de brede
Lutjewinkelerweg tot achter op het fabrieks-terrein. De afstand vanaf de
rotonde Bosstraat naar de fabriek via deze ‘melkweg’ wordt dan 1100 meter.
Het tegenargument, een gevaar voor het krui-sende fietspad, snijdt geen
hout, die situatie is aan de zuidkant van de brugen de vele afsla-gen vanaf
de Hartweg, identiek.Voor 7 van de 10 vrachtauto’s betekent dit mo-menteel
dus netto 4,1 km omrijden en 6 mi-nuten tijdverlies.
Een aantal vrachtauto’s maken nu hun omrij kilometers al eerder en nemen
de AC de Graafweg om bij de valbrugweg uit te komen.
Alleen al aan dieselolie, RMO’s verbruiken meer dan 1 liter per 3 km,
arbeidsloon en vaste kosten zijn de meerkosten € 6,00 per rit . De
werkelijke kosten zullen nog hoger zijn, maar het
transportplanningcentrum in Amersfoort doet daar wijselijk geen
mededeling over.
Op jaarbasis komen de extra transportkosten op basis van 42 omrijdende
auto’s per dag 0p ruim € 180,000,-. Met de melkweg snel terugverdiend
dus. Ook is er nu een extra CO2 uitstoot van 110 ton per jaar.
Friesland Campina zal op de kleintjes moeten gaan letten, en samen met
HollandsKroon en de provincie snel de juiste stappen moeten zetten.
Er zijn trouwens gemeenten die om aan een dergelijk besparingsbedrag te
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