LADA LUISTERT IN DE WIRG
Op de goed bezochte openbare fractievergadering in zwembad de Wirg in Winkel gaf de behandeling van
de agenda van de raadsvergadering weinig discussie. Het betrof vooral hamerstukken om nog voor 1
januari de vereiste vaststelling van een aantal verordeningen en besluiten vast te stellen. Volop discussie
ontstond er over de zorginkoop en de vervoersproblematiek in Lutjewinkel rond Campina.

Ontsluitingsweg
De buurtgroep RMO was in grote getale aanwezig. De heer Stipriaan sprak als bewoner van de
Wateringskant zijn zorgen uit over de ongewenste situatie die daar is ontstaan. Ook de Oosterweg wordt
gebruikt als aanrijroute, gevaarlijk omdat dit ook de weg is die door leerlingen gebruikt wordt om naar
Schagen te gaan. In Bedum wordt wel een ontsluitingsweg aangelegd waarvoor Campina de kosten op
zich neemt. De buurtgroep vreest meer aanvoer nu Campina vestigingen gaat sluiten, waaronder Limmen.
De groep vraagt de fractie hoe het er voor staat. Kan er een motie komen om wethouder Theo Groot te
dwingen met de provincie te gaan praten over een ontsluitingsweg? Besloten wordt om eerst het resultaat
af te wachten van het aangekondigde gesprek tussen de buurtgroep en plantmanager Vellinga.
Zorginkoop
De heer Hoornsman heeft een ingezonden stuk in Schager Courant geschreven waarin hij zijn zorgen uit
over de zorginkoop waar de gemeente mee bezig is. Hij geeft een toelichting op deze brief: ”Ik ben zeer
verontrust over het antwoord van het college op de door LADA gestelde vragen over het bedrijf G4S. Ik
heb andere fracties ook geïnformeerd. 's Heeren Loo kent het bedrijf G4S zorg en welzijn niet.”
Herbestemming
De heer Hoogschagen geeft een toelichting op zijn aan de raad gestuurde brief. Probleem is dat zijn zoon
geen toestemming krijgt om in de vrij gekomen landbouwschuur zijn niet-agrarisch bedrijf uit te breiden
na ingediende bezwaren. Is een juridisch traject.
Vraag: wat doet de gemeente om leegkomende
agrarische panden een andere bestemming te geven? In de omgevingsvisie zal een regeling voor
herbestemming leegkomende agrarische panden opgenomen moeten worden.
RTV Noordkop
Sinds de zomer worden er geen TV-uitzendingen meer gemaakt, in de ether is het bereik in Niedorp nog
steeds slecht en nu is een groot deel van de vrijwilligers opgestapt. De vraag werd gesteld of RTV
Noordkop nog subsidie moet krijgen. De fractie zal er vragen over stellen en ook of de zendmachtiging
kan worden ingetrokken.

