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Colofon

Agenda

bestuur
Voorzitter
vacant
Secretaris/ledenadministratie
vacant
Penningmeester
Lavinia Grooten
06-14891872
la.grooten@ziggo.nl
Lid
Han Koppe
0227-823400
koppe@multiweb.nl
Mark de Geus
06-22441908
info@construx-edelsmid.nl

maandag 14 maart, 20.00 uur
openbare fractie fractievergadering
sportzaal De Snip, Nieuwe Niedorp
vrijdag 18 maart, 10.00 uur
vergadering bestuur/fractie, Slootdorp
zaterdag 19 maart, 10.00
opruimactie Waddendijk, Quarantaine
maandag 21 maart, 14.00 uur
fractievergadering, partijkantoor Stroe
dinsdag 22 maart, 09.30 uur
vergadering bestuur, Slootdorp

fractie
fractievoorzitter
Henk van Gameren
Wieringerwaard
06-24441659
henkvangameren@hollandskroon.nl
fractiesecretaris
Peter Couwenhoven
Nieuwe Niedorp
06-25311671
fractielada@gmail.com
Henk-Jan Wittink
Hippolytushoef
06 - 51333709
henkjanwittink@hollandskroon.nl
Ard Smit
Nieuwe Niedorp
06 -23990598
ardsmit@hollandskroon.nl
Lida Brussaard
Winkel
06-47683159
lidabrussaard@hollandskroon.nl
Marinus Hovius
Hippolytushoef
06-41222084
marinushovius@hollandskroon.nl

donderdag 24 maart, 20.00 uur
raadsvergadering
zaterdag 09 april, 10.00
LADA on tour
Nieuwe Niedorp en Wieringerwerf
zaterdag 16 april, 10.00
LADA on tour
Anna Paulowna en Hippolytushoef
maandag 11 april, 14.00 uur
fractievergadering, partijkantoor Stroe
maandag 18 april, 20.00 uur
openbare fractie fractievergadering
De Meerbaak, Middenmeer

redactie
p.a.couwenhoven@quicknet.nl

www.lada2010.nl
bank NL03 RABO 0123077966
tnv penningmeester LADA
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
In dit nummer
Algemene Ledenvergadering
LADA luistert in Wieringerwaard
Uit de fractie
Direct gekozen burgemeester geniet voorkeur
COA wil ook kleinere opvanglocaties
Meer democratie
Column: verkeersoverlast in Lutjewinkel
Argu: een interactieve manier om de mening
van inwoners te peilen
Schade makkelijk melden met Fixi-app
‘

openbare fractievergadering
met rondleiding
maandag 14 maart 2016
aanvang 20.00 uur
Locatie:
Sportzaal De Snip
Westerhof 14, nieuwe Niedorp

Op een druk
bezochte vergadering is intensief met elkaar gesproken
over de positie
en werkwijze
van LADA in
de gemeenteraad. De enkeling die meende dat er sprake zou zijn van een opheffingsvergadering kwam bedrogen uit. In verschillende gespreksronden konden de leden zich uitspreken over
de verslagen van zowel bestuur als fractie. Conclusies: De resultaten zullen duidelijker over tafel moeten komen. LADA zal herkenbaar moeten zijn als
partij die vanuit de burger opereert. Daar horen ook
stevige standpunten bij. Ook zal de fractie haar verhaal duidelijker moeten communiceren naar de burger. Uit de coalitie stappen is wel besproken, maar
hiervoor was geen draagvlak. LADA kiest voor de
groei. Programma en werkwijze zullen dat moeten
rechtvaardigen. Duidelijk is dat de burger een rol
moet blijven spelen in het politieke proces.
Bij het afscheid
van Rob Ravensteijn en JaapJan
van Essen, beide
oprichters van
LADA, werd uitgebreid stilgestaan
door Ard Smit.
Waarderende
woorden, bloemen
en applaus waren
hun deel. Hun tomeloze inzet zal
zeker gemist worden.
Het bestuur bestaat nu uit drie personen: Han Koppe vice-voorzitter, Lavinia Grooten penningmeester.
Mark de Geus is nieuw benoemd. Met andere kandidaten wordt het gesprek voortgezet. Ook het zoeken
naar meer kader gaat verder.
Voor het zomerreces zal een nieuwe vergadering
worden uitgeschreven. Dan kan opnieuw beoordeeld worden of de aangescherpte doelen worden
gehaald. De leden hebben er weer vertrouwen in.
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LADA LUISTERT IN WIERINGERWAARD
Druk bezochte openbare fractievergadering in Wieringerwaard. Insprekers over Campina en de
dorpsraden in Breezand en Wieringerwaard. Verder goede gesprekken over de zwembaden en
kernbeheer. Vruchtbare avond.

sluitingsweg mogelijk te maken. De fractie
werd gevraagd om met wethouder Groot in
gesprek te gaan met inzet om een gesprek tussen hem en de provincie tot stand te brengen.
Fractievoorzitter Henk van Gameren zegde toe
om in gesprek te gaan met de wethouder.

Campina
Namens de buurtgroep RMO voerde de heer
Cassanelli het woord. Hij memoreerde dat er
een ongeluk is geweest, gelukkig met goede
afloop. Maar toch. De aanvoerroute voor het
zware melkvervoer voldoet niet. De veiligheid
is in het geding en de enige oplossing is een
nieuwe ontsluitingsweg waar de werkgroep al
een tijd voor pleit. Verwezen wordt naar Bedum
waar in samenspraak met provincie en gemeente gewerkt wordt aan een nieuwe sluiting
van de Campinavestiging. Het gesprek met
plantmanager Vellinga heeft plaats gehad maar
is onbevredigend verlopen. Hij wil niet investeren in extra veiligheid. Ook is contact gezocht
met de directeur transport, John Stap. Die is
serieus met de zaak om gegaan. Hij gaf aan de
vele partijen in deze kwestie te mobiliseren,
zoals Veilig Verkeer Nederland, Hoogheemraadschap. Ook werd aangegeven dat grondeigenaren bereid zijn tot verkoop om een ont-
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Dorpsraden
Met de heren Bloemendaal, dorpsvereniging
Breezands Belang, en van Dompselaar, dorpsbelang Wieringerwaard, werd van gedachten
gewisseld over waar de dorpsraden mee bezig
zijn en hoe en wat hun ervaringen zijn. Specifiek wordt gevraagd hoe de ervaringen met het
kernbeheer zijn. Beide dorpsraden ervaren dat
als positief. De heer van Dompselaar merkt op
dat burgers hierdoor om de dorpsvereniging
heen gaan door zelf contact te leggen met de
kernbeheerder, maar ervaart dat niet als storend.
>
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In Breezand waren er zorgen rond de verkeersproblematiek rondom de nieuwe Kooijhaven,
die zijn weggenomen en men is tevreden over
de aanpak. Ook is men bezig met de waterhuishouding rondom de Kooijhaven. Recent is
er een avond geweest over drugs en de gevaren van alle verslavingen. Dit was een groot
succes. Er komt een vervolg op deze avond in
Anna Paulowna. Daarnaast houdt de vereniging zich bezig met de aanplant van bomen
aan de Zandvaart. Zorgen zijn er rondom de
openbare ruimte en het zwembad. Leefbaarheid is belangrijk. Zo gaat er ook een pilot lopen met hondenpoep dozen. Sterk punt van
het kernbeheer is het ondersteunen en faciliteren van initiatieven uit de bevolking en daar samen mee aan de slag te gaan.

ondersteunen. De heer van Essen hoort dat
dorpsraden het financieel niet redden. Zijn
vraag: “Zou één kernbeheerder minder niet
meer geld voor de dorpsraden kunnen opleveren? “

Dorpsbelang Wieringerwaard is een dorpsvereniging. Zij zijn samen met de ondernemers opgetrokken. Kernbeheer wordt positief ervaren.
Het is jammer dat de subsidie weg is, er zijn
nauwelijks ondernemers in Wieringerwaard
meer die kunnen sponsoren.
Nu lopen de plannen rondom de oude school.
Er zijn plannen om de Tweewegen in te richten
als dorpshuis en ontmoetingsplek. Er is een
voorlopig contract zodat er begin april een
overdracht plaats kan vinden. Nu moeten er
gesprekken met de toekomstige gebruikers
plaatsvinden. Vooral over de financiering. Er
moeten realistische tarieven voor gebruik opgesteld worden. Met name de ouderenclubs
hanteren ouderwetse tarieven. Een dorpshuis
zou een versterking betekenen voor Wieringerwaard. Het contact met de gemeente is goed.
De leefbaarheid van het dorp staat onder druk.
Mooi zou zijn als er toch weer wat middenstand
zou komen. Binnen anderhalf jaar verdwijnen
er een aantal buslijnen, aandachtspunt. Belbussen bieden kansen.
Wethouder Westerkamp legt uit en verduidelijkt
dat kernbeheer zelfstandig functioneert, compleet met eigen budget, waarvoor de raad de
begroting extra middelen beschikbaar heeft gesteld om initiatieven vanuit de samenleving te

De raadsagenda kent slechts stukken ter besluitvorming. Voor de raadsvergadering van
donderdag 25 februari staan slechts agendapunten voor besluitvorming op de agenda. De
griffie heeft een voorstel naar het presidium
verzonden waarin de voorzitter voorstelt om na
afloop van genoemde vergadering in beslotenheid verder te vergaderen om te komen tot een
definitieve keuze van de herinrichting van de
raadzaal. Er is geen enkele reden om dit voorstel niet openbaar te behandelen. Fractievoorzitter van Gameren heeft hier bezwaar tegen
gemaakt en gesteld dat het in de openbaarheid
behandeld moet worden. Tot dusver is er behoudens GL en D66 geen steun voor gevonden.
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Zwembaden
De heer van Essen is lid van de werkgroep
HOZE, de groep die onderzoekt onder welke
condities de baden open gehouden kunnen
worden. Hij licht de plannen rondom de zwembaden toe. Het loopt en er gebeurt veel. Hij is
positief gestemd en ziet mogelijkheden om de
baden open te houden.
Raadsagenda

Vluchtelingen
De heer Ravensteijn geeft aan dat hij van diverse kanten benaderd is over de vluchtelingen. Er zijn mensen die zelf voor opvang willen
zorgen. Vraag aan de wethouder Westerkamp:
”Is het college reeds bezig met een begeleidingsplan?” De plannen uit de samenleving
zijn bij het college bekend.
<

4

maart 2016

UIT DE FRACTIE
Een beperkte raadsagenda met alleen voorstellen ter besluitvorming. Toegevoegd werd de inrichting van de raadzaal. De raad koos voor een sober model gebaseerd op de ovale opstelling die
we nu kennen. Voor een grote meerderheid was dit de optimale vergaderopstelling. In een besloten vergadering heeft de raad kennis gemaakt met de beoogd zorgpartner Incluszio. Het streven
van het college is om medio maart tot een (voorlopig)contract te komen.
Actie FNV thuiszorg
Dit bericht bereikte de fractie:
19 februari 2016
In navolging van de TSN collega’s die vanmorgen het gemeentehuis in Bronckhorst hebben
bezet, hebben TSN medewerkers en collega
thuiszorg medewerkers in de gemeente Hollands Kroon nu ook hun gemeentehuis bezet.
Zij dreigen door het faillissement van TSN hun
werk en hun arbeidsvoorwaarden te verliezen,
en de cliënten hun vertrouwde thuiszorgmedewerker.
aanwezig geweest bij het debat dat de actievoerders met raadsleden wilden voeren.

De actie van een dertigtal TSN medewerkers,
ondersteund door FNVzorg, begon om 12.00
uur. Raadsleden werden uitgenodigd om 's
avonds om 20.00 uur met de actievoerders in
debat te gaan over de problemen in de thuiszorg.

Na het uitspreken van het faïssement van TSN
heeft Hollands Kroon een contract gesloten
met Buurrtzorg waardoor de 150 cliënten hun
zorgen behouden en ca. 40 werknemers van
TSN hun baan.

Henk van Gameren, Marinus Hovius en Peter
Couwenhoven waren om 19.30 uur bij het gemeentehuis dat inmiddels door de politie ontruimd was. Op straat nog gesprekken gevoerd.

Doe mee, verlos de zee
Zaterdag 19 maart tussen 10.00 en 14.00 is
een opruimactie gepland langs de gehele
Waddenzeedijk, van de Quarantaine t/m het
schor bij Den Oever gaan opruimen.
Een auto met aanhanger van de gemeente zal
rond 14.00 de verzamelde afvalzakken ophalen
en (eventueel onder jullie belangstelling) in de
desbetreffende bakken gegooid worden.
De fractie zal aan deze actie meedoen. Wie
interesse heeft kan ook mee. Even melden bij
Marinus Hovius.

LADA on tour
De fractie gaat er weer op uit met de caravan.
Zaterdag 9 april worden Nieuwe Niedorp en
Wieringerwerf bezocht, zaterdag 16 april Anna
Paulowna en Hippolytushoef.
De actievoerders zetten een grote tent op voor
het gemeentehuis. Dinsdag 23 februari, voorafgaand aan de besloten vergadering waarin de
raad geïnformeerd werd over de zorginkoop,
zijn Henk van Gameren en Marinus Hovius
LADAnieuwsbrief 64

Thema’s waarover we in gesprek willen zijn
huisvesting vluchtelingen en referendum.
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Direct gekozen burgemeester geniet voorkeur
Ruim 70 procent van de Nederlanders is voor een direct gekozen burgemeester, zo blijkt
uit de Iegitimiteits-monitor Democratisch Bestuur 2015, die de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur in opdracht van het Rijk heeft uitgevoerd.
Burgers blijken vaker mee te willen sturen,
maar het basisidee van taakverdeling in de democratie laten zij niet los. Ze willen niet zozeer
minder politiek als wel andere politiek: anders
aangestuurd, meer via aanwijsbaar leiderschap
en rechtstreekse stemmingen en minder exclusief via de geijkte partijlijnen.

er daadwerkelijk ietste kiezen valt in de democratie.
Ongeveer een kwart van de Nederlanders zegt
de afgelopen twee jaar actief te hebben geparticipeerd in de aanpak van lokale kwesties. Bij
andere vormen van politieke participatie komen
deelnamepercentages vaak niet boven de 10
procent uit.
VNG Magazine

Ruim 80 procent van de burgers wil meer referenda. Bij na 90 procent vindt het belangrijk dat

Vooral lokale politieke partijen worden hierdoor
benadeeld. Ze krijgen 30% van de stemmen,
maar hebben slechts 3% van alle burgemeestersposten.

COA wil ook kleinere opvanglocaties
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers
(COA) wil in gesprek met gemeenten en provincies over kleinere opvanglocaties voor
vluchtelingen. Dat bevestigt het COA woensdag na berichtgeving in de Volkskrant. Onder
anderen de burgemeesters van Heusden en
Boxtel pleitten eerder deze week al voor kleinschalige opvang.

Maar er is een oplossing. Met steun van de beroepsvereniging voor raadsleden van Plaatselijke Politieke Groeperingen VPPG (www.vppg.
nl) is Meer Democratie het nationale burgerinitiatief “Stop de Vriendjespolitiek” gestart om
deze praktijk te stoppen.

“De nood is hoog, we kunnen ons niet de luxe
permitteren om van alles af te slaan,'' zegt een
woordvoerder van het COA.

Teken het burgerinitiatief hier: www.
meerdemocratie.nl/stopdevriendjespolitiek
Wij willen de invoering van het Engelse systeem. Hierin heeft een onafhankelijk orgaan de
wettelijke opdracht om partijpolitieke benoemingen tegen te gaan en moet zij alle benoemingsprocedures op detailniveau goedkeuren.
Hiermee zijn al 150 jaar goed ervaringen.

De ondergrens voor een opvanglocatie in Nederland is op dit moment driehonderd mensen.
Wat een eventuele nieuwe ondergrens zou
kunnen worden, kan het COA niet bepalen. ,,
Dat is iets wat in de politiek besloten moet worden, wij voeren alleen het beleid uit'', aldus de
woordvoerder.

Als we 40.000 handtekeningen halen, dan
MOET de Tweede Kamer debatteren en stemmen over ons voorstel. We hebben al 21.000
handtekeningen. U kunt ons helpen om de rest
binnen te halen.

De Telegraaf, 24/02-2016

Meer democratie

Wij hebben naast u alle lokale politieke partijen
in Nederland gevraagd om mee te doen in deze campagne, zodat iedereen met voldoende
kwaliteiten voortaan in aanmerking kan komen
voor publieke functies.

Sinds decennia verdelen de vier gevestigde
politieke partijen – VVD, PvdA, CDA en D66 –
de meeste banen in het openbaar bestuur onder hun eigen leden in achterkamertjes: burgemeesters, commissarissen der koning, leden
van allerlei adviesraden en commissies, en
zelfs hogere rijksambtenaren.

Wat houdt dit in? Wij vragen u om uw achterban actief op te roepen om te tekenen voor het
burgerinitiatief op www.meerdemocratie.nl/
stopdevriendjespolitiek.

Dat is in strijd met artikel 3 van de Grondwet:
“Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.” Maar door een loophole in de Wet Gelijke Behandeling komen de
grote partijen hiermee weg.
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Arjen Nijeboer
(campagneleider Meer Democratie)
Fons Zinken
(voorzitter VPPG)
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COLUMN
door Rob Ravensteijn

Verkeersoverlast in Lutjewinkel. Hoe nu verder?
Ik kreeg een verslag toegezonden van een gevoerd overleg van bewoners met Campina. Het verkeer baart de bewoners een hoop
zorg. Zwaar en vooral veel verkeer leidt tot klachten en gevaarlijke situaties. De buurt overlegt. Bewoners hebben de feiten op een
rij gezet in woord en beeld. De eerst aanspreekbare is de gemeente
die over de verkeersveiligheid gaat. Inmiddels een uitputtingsslag. Iedereen kijkt naar iedereen en er gebeurt niks.
Bewoners hebben tellingen verricht, verkeersbewegingen berekend
en zelfs een alternatieve ontsluiting bedacht. Door besparing op
het aantal kilometers transport lijkt er zelfs sprake van een rendabele investering. Campina wacht af.
Gemeente heeft de klachten aangehoord en een telling laten verrichten die vervolgens door de bewoners in twijfel wordt getrokken. Een gevonden “oplossing” door om te rijden is verlichtend
voor een deel van het dorp, een ander deel wordt er juist zwaarder
door belast. Dit zet Campina op voorsprong. Verdeeldheid in het
dorp. Een welwillende houding van de provincie wordt vooralsnog
niet door het college opgepikt.
Campina heeft een instructie uitgevaardigd voor de chauffeurs
maar lijkt geen grip te hebben op de naleving. Hoe nu verder?
Zonder strijd geen overwinning. Overleg lijkt voorlopig uitgeput.
Zelfs over de feiten is geen overeenstemming. Zeuren de bewoners of onttrekt iemand zich van zijn verantwoordelijkheid? Zijn
de regels voldoende toegesneden op de lokale situatie? Wie zoekt
dat uit?
Sinds kort kent Hollands Kroon buurtbemiddeling. Hier kan het
probleem voorgelegd worden. Lastig als blijkt dat de gemeente
zelf partij is. Onafhankelijkheid is voorwaarde om vertrouwen te
hebben en te houden. Toch lijkt het me goed als deze stap gemaakt
wordt. Oplossen van het probleem is het hoogst haalbare, maar als
duidelijk wordt wie verantwoordelijk is in deze kwestie, dan zijn
we al een stap verder. De gemeenteraad volgt het buurtbemiddelingstraject en trekt volgend jaar conclusies.
Wordt vervolgd
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Argu: een interactieve manier
om de mening van inwoners te peilen.
De gemeente gaat het interactieve programma Argu gebruiken over tal van zaken
de meningen van inwoners te peilen. Via Argu kunnen inwoners online hun mening geven, stellingen deponeren en reageren op stellingen van anderen. Ook
kan het aantal voor -en tegenstanders kan worden gepeild.
Nieuwe inzichten
Argu kan het college nieuwe inzichten geven over actuele kwesties. Nieuwe inzichten vanuit de
samenleving kunnen zo betrokken worden bij de besluitvorming. Inwoners dragen per slot van
rekening veel kennis en ervaring met zich mee.
Blij
Wethouder Frits Westerkamp is erg blij met de introductie van Argu: “Via dit programma kunnen
inwoners echt hun mening geven. En ze kunnen ook met elkaar in gesprek. Op die manier krijg
je ,meningen en ideeën waar je als bestuurder werkelijk iets aan hebt. Bovendien is Argu ook nog
eens gebruiksvriendelijk. We verwachten echt dat dit één van de middelen is om veel uit onze samenleving te halen.”
Op www.argu.com is te zien hoe het programma werkt.
LADA kan zich in de woorden van Westerkamp vinden. Een van de doelstellingen van LADA is
burgers beter betrekken bij en invloed geven op de besluitvorming. Daartoe kan deze app een
belangrijke bijdrage leveren.

Schade gemakkelijk melden met de Fixi-app
Een gat in de weg, zwerfvuil of een verkeersbord stuk in Hollands Kroon?
Met de nieuwe app genaamd ‘Fixi’ kunt u dit heel makkelijk melden.

Gewoon door een foto te nemen met uw smartphone en dit direct door te sturen. De app op uw
telefoon stuurt deze melding dan rechtstreeks naar de buitendienst, die met de melding aan de
slag gaat. Bovendien kunt u via de app altijd de status van de melding inzien. Binnen 5 dagen
krijgt iedere geregistreerde Fixi gebruiker een reactie. Download de FIXI-app in de App Store of
Google Play Store.
De voordelen van de app
Met de Fixi app kun je overal en altijd op je smartphone een melding maken. Door deze meldingen te sturen naar de gemeente kan het Meldingenteam Openbare Ruimte, afgekort MOR, het
probleem snel verhelpen. Zo blijft uw straat of buurt netjes. Door u slechts eenmalig te registreren
met uw Facebookaccount of e-mailadres, wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van
uw melding. En heeft u daarnaast direct contact met de medewerker die de melding oppakt. Anoniem melden kan ook, maar dan kan de MOR-medewerker u niet bereiken voor een vraag of mededeling.
De Fixi app
Fixi is ontwikkeld door fa. Decos is samenwerking met de gemeente Hollands Kroon. Wij zijn dan
ook de eerste in Nederland die het meldingssysteem in gebruik hebben genomen. Inmiddels zijn
er na ons nog vijf gemeentes begonnen met Fixi. Naast meldingen via de app, kunt u ook meldingen doen via de website. Dit gaat via hetzelfde programma. De app die draait op iOS en Androïd,
oogt fris en heeft niet zo’n formeel karakter, waardoor deze prettig is om te gebruiken.
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