LADA LUISTERT IN HUISELIJKE SFEER
De openbare fractievergadering op 16 november vond plaats in een bijzondere ambiance. We waren te gast
bij Diana van der Kraats aan de Oosterdamsterweg in Westerland waar wij inde kantoorruimte van de familie
vergaderden. De uitnodiging kreeg de fractie tijdens een gesprek in Hippolytushoef op onze LADA on tour.
Het werd een levendige avond waarin de insprekers een belangrijk aandeel hadden. Uit Winkel kwamen de
heren Leegwater, Slagter en Wijngaarden naar het verre Wieringen.
Gerrit Leegwater spreekt in over plaatsing van een windmolen in Winkel aan de Winkelerweg. Omwonenden
zijn verrast en verbaasd dat plotseling met de bouw begonnen is van een molen aan de Oude Provinciale
weg 4. Het betreft een vergunning afgegeven op 17 december 2001. Er zijn vragen over maten, overlast,
vergoedingen, etcetera. “Kan zo'n oude vergunning nog rechten geven?” was de vraag. Inmiddels gelden er
zowel provinciaal als gemeentelijk andere normen en voorwaarden. Er liggen woningen binnen de afstand
van 600 meter, de provinciale norm, van de molen. Op korte afstand van de molen ligt de Reine Claude in de
nieuwbouw van plan Trambaan.
De fractie heeft de volgende vragen aan het college gesteld:
1. Wat is de termijn waarbinnen daadwerkelijk met de bouw moet worden overgaan?
2. Op welke gronden is de vergunning nu nog geldig? Is deze niet verjaard?
3. Klopt het dat in de voormalige gemeente Niedorp het vigerend beleid is dat solitaire molens
opgeschaald mogen worden in een lijnopstelling en bouw van solitaire molens niet meer is
toegestaan?
4. Waarom zijn de omwonenden niet op de hoogte gesteld van de bouw?
Er ligt een grote hoeveelheid bouwafval voor de deur van Leegwater. Dit is achtergelaten door het inmiddels
failliete bouwbedrijf VBK. Overleg met wethouder Theo Groot heeft de toezegging opgeleverd dat dit
opgeruimd zal worden.
De familie Bak vraagt de fractie hoe het staat met het verzoek om voorde recreatiewoningen op hun perceel
een permanente woonbestemming te krijgen bestemd voor senioren die samen een woongemeenschap
kunnen vormen door elkaar te ondersteunen. De bewoning is nu nog grotendeels illegaal, hoe dit nu te
legaliseren?
Fractievoorzitter Henk van Gameren geeft aan dat dit een lastig traject is. Aemstelsigt is wat anders door
oude afspraken met de gemeente Wieringen. Er is een pilot ingevuld over mogelijkheden voor
seniorenwoningen. Maatwerk zal op veel plaatsen een gedoogconstructie moeten uitbannen. De fractie heeft
dit ingebracht voor de omgevingsvisie voor Hollands Kroon gaat hier ambtelijk advies over inwinnen.
Mark de Geus stelt problemen aan de orde op de school De Keerking na de fusie met De Boet. Hier kan de
fractie niets in beteken. De school staat in Schagen. Hij krijgt het advies om contact op te nemen met de
Landelijke geschillen- en Klachtencommissie.
Bij de behandeling van de raadsagenda wijst JaapJan van Essen er op dat bij het vaststellen van de
subsidieplafonds een bedrag van € 14.000,- is opgenomen voor RTV Noordkop. De ontvangst van deze
regionale zender in Niedorp is slecht. Bovendien zijn de TV-uitzendingen in juli van dit jaar gestopt. “Is de
subsidie dan nog wel op zijn plaats?” vraagt hij zich af.

