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Teleurstellende verkiezingsuitslag 

en hoe nu verder. 
 
Zoals jullie hebben kunnen zien zijn de verkie-
zingen voor LADA heel teleurstellend verlopen. 
 
De uitslag doet in de ogen van het bestuur 
geen recht aan de inspanningen die de LADA 
raadsleden de afgelopen vier jaar hebben ge-
daan. 
 
Mede door de inzet van de LADA raadsleden 
zijn er veel goede dingen bereikt zoals een 
goed functionerend kernbeheer en het realise-
ren van inwoners initiatieven zoals de Cultuur-
schuur en het dorpshuis in Lutjewinkel. Ook bij 
de plannen voor de brede scholen in Slootdorp 
en Hippolytushoef hebben de raadsleden een 
nuttige bijdrage geleverd. 
Helaas hebben de inwoners van Hollands 
Kroon dit niet op waarde weten te schatten. 
 
De realiteit is dat LADA nog een raadszetel 
over heeft. Dit maakt het realiseren van ons 
verkiezingsprogramma op het punt van ver-
nieuwing van de democratie erg moeilijk. 
 
We moeten kijken of, en hoe we de komende 
tijd verder gaan. Heeft LADA nog wel be-
staansrecht, en zo ja op welke manier? 
 
Als we als LADA verder willen zullen we meer 
leden/inwoners moeten enthousiasmeren om 
hier hun bijdrage aan te willen leveren. Zonder 
een achterban kunnen we niet verder. 
 
Als bestuur roepen we daarom alle leden op 
om maandag 23 april a.s. de algemene leden-
vergadering te bezoeken. De stukken worden u 
per mail toegestuurd. 
 
Tijdens deze ledenvergadering zullen boven-
staande vragen uitgebreid aan de orde komen. 
De mening van en het draagvlak bij de leden is 
voor ons als bestuur van levensbelang. Komt 
dus allen in grote getale. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ze-

telverdeling   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

stemmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

partij zetels percentage 

SHK 7 20,8 

VVD 5 17,1 

CDA 5 14,1 

OHK 3 10,0 

PvdA 2 7,8 

D66 2 6,4 

GL 2 6,3 

CU 1 5,2 

LADA 1 4,9 

Anders! 1 4,3 

VAN  HET  BESTUUR 

Henk van Gameren 339 

Peter Couwenhoven 179 

Moray Juffermans 39 

Mark de Geus 49 

Rick Peeters 19 

Lavinia Grooten 70 

Jos Witte 31 

Ard Smit 72 

Joke Gillissen 12 

Lida Brussaard 90 

Harry Klomp 13 

Anouska Couwenhoven 29 

totaal 939 

 
algemene ledenvergadering 

 
maandag 23 april 2018 

aanvang 20.00 uur   
 

locatie: 
dorpshuis Prins Maurits 

Dorpsstraat 79 
1733 AE Nieuwe Niedorp 
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De slotdag van de campagne is  abrupt geëin-
digd. Op de Westfriese dijk ter hoogte van 
Lutjewinkel kreeg een windvlaag vat op de 
caravan die omsloeg en van de dijk rolde. 
Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. 
De caravan is total loss. Het ongeval gebeurde 
aan het einde van de laatste campagnedag 
waardoor het campagneteam een niet 
verwachte afsluiting van de campagne kreeg 
met het opruimen van de brokstukken. Snel 
was alles opgeruimd en afgevoerd. Alleen het 
onderstel bleef achter en is later verwijderd 
toen  de grond droog genoeg was.  

Campagne 

Lucaskerk Winkel, diaconie 

Midddenmeer, agrarische jongeren LTO 

Cultuurschuur, debat 
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Aan: Brief aan LADA bestuur,  Afschrift aan fractie 
Van: Oprichters LADA, Ard, Jaap Jan, Rob 
Betreft: uitschrijven van buitengewone ledenvergadering 
Datum: 23 maart 2018 
 
Geacht bestuur, beste mensen, 
 
Naar aanleiding van de verkiezingsuitslag en de uitlatingen (in de pers) door enkele (oud) LADA 
(fractie)leden verzoeken wij op korte termijn een buitengewone ledenvergadering uit te schrijven. 
A.s. maandag komt de fractie bijeen. Zij lijken het bestaansrecht van LADA te willen bespreken. 
Het zijn de leden die daarover gaan. Deze groep wordt echter nergens genoemd. 
Wij vragen het bestuur of zij de uitnodiging voor de buitengewone ledenvergadering vergezeld 
willen laten gaan van een fractieverslag en een bestuursverslag  waarin ten minste valt te le-
zen: 
 
Fractieverslag:  

 1.   Wat (is) zijn de belangrijkste oorzaken van deze dramatische verkiezingsuitslag 
voor LADA 

 2.   Welke oorzaken hebben te maken met het interne functioneren van de  fractie, 
welke oorzaken waren extern en niet/nauwelijks te sturen. 

 3.   Wie wordt de kandidaat die de uiteindelijk de benoeming zal aanvaarden?  

 4.   Welke speerpunten  gaat de nieuwe fractie nastreven? Wat kan wel/niet verwacht 
worden? 

 5.   Wie van de niet gekozen kandidaten is aanspreekbaar als steunfractie? Wat kan 
hier wel/niet van verwacht worden? 

Bestuursverslag:  
 1.   Wat is/zijn de belangrijkste oorzaken naar het oordeel van het bestuur? 

 2.   Welke aandeel komt voor rekening van het bestuursbeleid? Welk deel was voor 
het bestuur  buiten bereik? 

 3.   Wie is/zijn nog beschikbaar voor de huidige bestuurstaken? 

 4.   Wat zijn de gevolgen voor de begroting 2018 en volgende jaren? Zijn er nog fis-
cale gevolgen voor individuele leden? 

 5.   Wie is/zijn nog beschikbaar voor nieuw beleid, nader door de leden te bepalen, 
variërend van fuseren, opheffen tot doorgaan? 

Andere, niet gestelde vragen over relevante zaken zijn ook welkom.  Het antwoord op de vraag:  
‘HOE VERDER? ’ zal eerst binnen de ledenvergadering besproken moeten worden op basis van 
de bevindingen en de discussie hierover.  Vervolgens  is goede communicatie naar de inwoners 
van groot belang. Aandachtspunten hierbij: Het geleverde werk in de afgelopen 4 jaar, de inhoud 
van ons programma, de ‘concurrentie’, de communicatie,  en het bereik over wat wel/wat niet is 
bereikt. Ook het belang van bestuurlijke vernieuwing en de staat van de lokale democratie verdie-
nen aandacht. 
 
In afwachting,  
 
Met vriendelijke groeten,  
Ard, Jaap Jan en Rob. 
 

> 
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Beste Rob, Ard en Jaap Jan, 
 
N.a.v. de verkiezingsresultaten zal het bestuur en fractie als eerste met elkaar in gesprek gaan. 
Dit gesprek vindt aankomende maandag plaats. 
Deze avond zullen wij gebruiken om samen terug te blikken op het afgelopen termijn en uiteraard 
de verkiezingsperiode.  
Ik snap dat voor jullie als medeoprichters het resultaat behoorlijk teleurstellend is en dat jullie hier 
zo spoedig mogelijk over in gesprek willen met ons, maar voordat we dit kunnen wil ik het eerst 
goed intern besproken hebben, waarbij wij allen het afgelopen termijn zeer kritisch zullen bekijken 
en beoordelen. 
 
Ik zie daarom niet de noodzak in om een buitengewone ledenvergadering uit te schrijven, de 
openbare ledenvergadering is spoedig en vroeg genoeg om met elkaar in gesprek te gaan. 
Dit is het standpunt van zowel het bestuur en fractie en zo zullen wij het dan ook uitvoeren. 
 
Hopende jullie hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Moray Juffermans 
(Partijvoorzitter LADA) 
 

< 

‘De traditionele politiek is failliet’ 
 

Bert Blase als radicaal pleitbezorger van nieuwe democratie 

HEERHUGOWAARD - Het volk heeft de macht. 
Als er één politicus in Heerhugowaard is die daar 
in gelooft, is het burgemeester Bert Blase wel. In 
zijn politieke roman `Het verhaal van de wereld', 
dat hij uitbracht in de aanloop naar de ge meente-
raadsverkiezingen van woensdag 21 maart, voor-
ziet hij het einde van de partijpolitiek zoals wij die 
nu kennen. „De traditionele politiek is failliet", be-
toogt hij. „Ons politieke systeem is vaker een hin-
dernis voor goede oplossingen, dan dat het deze 
stimuleert." 
 
Blase ziet een nieuwe maatschappelijke ordening 
ontstaan. “Met steeds minder macht die boven ons 
is gesteld. De politieke partijen zoals wij die nu ken-
nen, zijn niet het antwoord op de vragen van van-
daag, laat staan op die van morgen. We zijn toe 
aan een nieuw concept, waarin ons land koploper 
kan zijn. De organisatie van de macht smeekt om 
een nieuwe impuls. We zijn op weg naar samenle-
vingsmacht.” Blase ervaart de drang en noodzaak 
om zich als burgemeester tot die nieuwe werkelijk-
heid te verhouden.  

Heerhugowaards Nieuwsblad 

Burgemeester Bert Blase: ‘We zijn toe aan 
een nieuw politiek concept.’ 

(foto: Richard Rood) 
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Op 8 maart de laatste raadsvergadering van de fractie voor de verkiezingen. Twee onderwerpen 
moesten nog behandeld worden, het tekort bij Incluzio en de afschaffing van de tweede biblio-
theek-jeugdbus. Voorts werden een aantal moties over diverse onderwerpen ingediend. 

UIT  DE  FRACTIE 

Incluzio 
Het tekort bij Incluzio over 2017 van 3,1 miljoen 
euro baart zorgen, vooral doordat het college 
aangeeft dat er nog geen duidelijk inzicht is 
hoe dit  is ontstaan. Het is lastig een goede in-
schatting te maken van de te verwachten 
zorgvraag. Een trend die ook landelijk 
zichtbaar is in bijvoorbeeld het beroep dat op 
de jeugd-GGZ gedaan wordt. Daaraan inherent 
is dat er onvoorziene zaken kunnen ontstaan. 
In het te behandelen voorstel geeft het college 
aan welke maatregelen zij denkt te nemen om 
deze problemen aan te pakken.  Niet alleen de 
stijgende zorgvraag heeft tot het tekort geleid, 
maar er zijn meerdere oorzaken die een na-
dere analyse vragen om helder inzicht te 
verkrijgen. Wij verwachten de uitkomst op korte 
termijn te ontvangen. Voor meer geleverde 
diensten heeft Incluzio 1,1 miljoen betaald wel-
ke het college uit de reserve Sociaal Domein 
vergoedt. De overige 2 miljoen valt binnen het 
risico dat Incluzio volgens het contract moet 
dragen. De fractie is akkoord gegaan met het 
voorstel. 
 
Bibliotheekvoorzieningen 
Uiterlijk 1 januari 2019 kont de tweede jeugd-
bus te vervallen om een sluitende begroting bij 
Kopgroep Bibliotheken te verkrijgen. Dat bete-
kent dat daarmee de bibliotheekvoorziening in 
Kreileroord, Slootdorp, Breezand, Kolhorn en 
Den Oever vervalt. Met de PvdA werd een mo-
tie ingediend waarin het college opgroepen 
wordt om te onderzoeken op basis van  welke 
voorwaarden het mogelijk is om bibliotheek-
voorzieningen in de basisscholen in de ge-
noemde kernen te continueren. De motie is 
raadsbreed aangenomen. 
 
Welstand 
Daarmee  blijft er bescherming bestaan voor 
de dorpskernen. Evaluatie leert dat er geen 
problemen zijn ontstaan doordat grote delen 
van het buitengebied welstandsvrij zijn ge-
maakt. De raad heeft unaniem besloten het 
huidige welstandsbeleid te continueren wat be-
tekent dat voor de dorpskernen  bescherming 
blijft bestaan. 
 
Andere moties 
Een door ons, GL en CU mede ingediende mo-
tie van de PvdA om vanaf de start aardgasvrij 

te bouwen in ‘t Veld-Noord werd verworpen 
met de stemmen van SHK, VVD, CDA en OHK 
tegen. Een motie van PvdA, LADA en GL om in 
‘t Veld-Noord 30 procent van de  te bouwen 
woningen toe te bestemmen voor goedkope 
huurwoningen werd raadsbreed aangenomen. 
 
Bestuurlijke vernieuwing 
De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft in 
een overdrachtdocument aan de nieuwe raad 
vijf aanbevelingen gedaan om tot vernieuwing 
te komen. Raadsprogramma en dorpsbegroting 
zijn punten die een belangrijke plaats in ons 
verkiezingsprogramma innemen. 
Inwonersconsultatie, burgerinitiatief en jonge-
renconsultatie zijn de andere punten. 
In een raadsprogramma wordt beschreven wat 
de Gemeenteraad van Hollands Kroon de ko-
mende vier jaar wil bereiken. 
Met de dorpsbegroting hebben inwoners in-
vloed op hoe geld van het gemeentebudget in 
hun dorp wordt besteed. De inwoners kunnen 
zelf, binnen bepaalde kaders, bepalen waaraan 
en hoe ze het geld besteden.  
Inwonerconsultatie heeft als doel iedereen te 
betrekken bij de lokale democratie; inclusie.  
Het burgerinitiatief is een mogelijkheid voor de 
inwoners van de gemeente Hollands Kroon om 
een onderwerp, idee of plan ter beoordeling 
door de raad op de raadsagenda te zetten.  
  
Het volledige document is te downloaden op: 
https:/ / r is . ibabs.eu/raad-hol landskroon/
meeting/100015591/d5cb880e-f279-413e-
a18a-b814e5894a1d/ 
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Hoi Henk, 
 
Dat was even slikken woensdagavond. 
 
Vandaag sla ik de Wieringer Courant open en opnieuw is het slikken. Ik lees je uitspraak: “we 
hadden dus beter in de oppositie kunnen blijven” en even verder: “maar we zullen nu terug in de 
oppositie gaan”. 
 
De conclusie is onjuist. Je had hooguit de conclusie kunnen trekken “ dat we iets niet goed heb-
ben gedaan”. Er is geen enkele garantie dat het anders zou zijn gelopen buiten de coalitie. Dat is 
‘oud denken’. Zeker is dat LADA de afgelopen jaren de band met de inwoners goeddeels is kwijt-
geraakt. Dat heeft meerdere oorzaken die serieus op een rij gezet moeten worden. 
 
Als je vervolgens al je keuze maakt door te stellen dat LADA terug in de oppositie gaat breek je 
onnodig met een verkiezingsbelofte waar LADA zelfs een thema avond aan gewijd heeft, nl. 
LADA is voor een raadsprogramma. Wijk daar niet vanaf tot het moment dat andere partijen klei-
nere partijen gaan uitsluiten, waaronder LADA. Bij een opkomst van 50% gaan formeren en ver-
volgens de helft van de raad buitenspel zetten wordt er bestuurd op basis van 25%. Dat is onde-
mocratisch en mede daarom is LADA opgericht (Democratie Anders). Die overtuiging en passie is 
onvoldoende over tafel gekomen. Op geen enkel affiche was de complete naam nog leesbaar. In 
de communicatie werd alleen het referendum genoemd. 
 
Vanavond evengoed een gezellige afsluiting gewenst. Hopelijk komt het bestuur met een plan 
van aanpak om de ontstane situatie goed in beeld te krijgen. 
 
Gr Rob 
 
 
Dag Peter en alle anderen 
 
 Dit was schrikken, wat een verlies. Wat hebben jullie verkeerd gedaan dat het zo is afgelopen? 
 
Wij vinden het jammer dat het zo gelopen is en wensen jullie allemaal sterkte om deze klap te 
kunnen verwerken. 
 
 Met vriendelijke groet, 
 
Jetty Bak 
Lagepad 3D 
1778KB Westerland 
T: 0227- 593803 
 
 
Peter 
 
Ik wil LADA laten weten dat ik meeleef met jullie teleurstellende resultaat. 
 
Dank voor alle inzet voor Hollands Kroon de afgelopen jaren. 
 
 
Peter C. Meijer 
 

> 

LEZERS  SCHRIJVEN 
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener. 

Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen. 
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LADA dat samen met de zich op z’n grasmaaier verzettende actievoerder tot de Tweede en Eer-
ste Kamer heeft gestreden om deze onbegrijpelijke en ontoelaatbare fusie van tafel te krijgen. En 
nu dit als absoluut diepte punt in hun bestaan. 
Wat heeft aan deze afgang van LADA ten grondslag gelegen? 
LADA heeft geweigerd het boetekleed aan te trekken bij de affaire rond Henk Jan Wittink, ook al 
stond daar mogelijk de val van de coalitie op het spel. 
Door dat LADA met hun zes behaalde zetels in 2014 in de coalitie hadden plaatsgenomen en er 
door LADA wel een wethouder werd geleverd maar niet uit de eigen LADA gelederen zijn er van 
de LADA beginselen en standpunten weinig of niets meer terecht gekomen.  
Daarnaast heeft de raad waar de coalitiepartijen met een ruime meerderheid vertegenwoordigd 
waren het delegatie besluit ook nog eens uithanden gegeven zodat ze helemaal hun oren moes-
ten laten hangen vanwege het coalitie akkoord dat ze gezamenlijk overeengekomen waren. 
Het is anders gelopen en waarschijnlijk hadden dan de rollen omgedraaid geweest en hadden de 
triomfantelijke winnaars van nu de grote verliezers geweest. 
Zeker gezien alle onverkwikkelijke voorvallen die er allemaal in Hollands Kroon hebben plaats ge-
vonden in deze vier jaar. 
Ook had Jaap Nawijn dan in z’n terugblik op deze raadsperiode met een heel ander verhaal moe-
ten komen. 
De leden hebben meerdere keren aangegeven deze aanpak van het merendeels nieuw gevorm-
de LADA bestuur af te wijzen. 
Het bestuur bleef echter volharden en meenden de juiste beslissing te hebben genomen waar-
door de Lada sympathisanten zich van de party hebben afgekeerd. 
Op 21 maart heeft het nieuwe bestuur met de nu nog vijf man tellende LADA fractie de al ge-
vreesde rekening gepresenteerd gekregen. 
Helaas voor LADA wel een hele dure! 
 
Theo Moras 

Waarom  gemeenten  niet  naar  burgers  luisteren 
 

ROB JANSSEN   27 MAART 2018 BLOG,BURGERS,COMMUNICATIE,GEMEENTERAAD 

( ingezonden door Rob Ravensteijn ) 

 

Participatie, G1000, burgerpanel, burgerforum, passend contact met de overheid, civocracy, deep 
democracy, democratic challenge. Tja, we kunnen zo langzamerhand een compleet nieuw woor-
denboek beginnen over bestuurlijke vernieuwing. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat burgers het 
eindresultaat mede kunnen bepalen. 
 

Kern van het probleem                                                                                                   
De titel van deze column is tevens de titel van het  boek dat ik met Paulus Blom heb geschreven. 
Met grote regelmaat verzuchten burgers dat ze zich niet gehoord en serieus genomen voelen. 
Politici begrijpen dat maar zelden. Men heeft meestal het idee dat het proces van beleidsvorming 
wel degelijk gedeeld is en wordt. Het opmerkelijke is dat beide partijen gelijk hebben. 
De kern van het probleem zit in mijn beleving in het begrip ‘communicatie’. In de praktijk komt dat 
neer op het informeren van bewoners per brief of mail. Maar voor bewoners is ‘communicatie’ in 
het algemeen gehoord en gezien worden. Als volwaardige gesprekspartner behandeld worden. 
Dus niet alleen de informatie van de overheid ontvangen, maar ook de input mogen leveren die 
het proces en eindresultaat mede bepalen. 
 
De participerende burger als bedreiging  
Omdat overheidscommunicatie in de meeste gevallen neerkomt op het zenden van informatie, 
ontstaat er een natuurlijke reactie. Iedereen die het er mee eens is zal geneigd zijn om tevreden  

> 
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achterover te leunen en erop te vertrouwen dat ‘de gemeente het wel regelt’. De mensen die het 
er niet mee eens zijn, laten zich horen. Lukt het hen niet invloed op het proces te verwerven, dan 
maken ze een krachtigere vuist. Door zich te organiseren, de pers erbij te halen of de lobby bij 
bevriende raadsleden te starten. 
Vaak leidt die weerstand alleen maar tot nog grotere weerstand die eindigt in een gang naar de 
Raad van State. Vanuit het perspectief van de gemeente is de communicatie met de bevolking 
snel negatief. Het zijn immers bijna altijd de tegenstanders die het hardste en meeste schreeu-
wen. 
 
De gemeente creëert haar eigen weerstand  
Het klinkt misschien erg simpel, maar mensen kunnen pas tégen plannen zijn als die plannen er 
eerst zijn. Zonder plan ook geen weerstand. Door in een veel vroeger stadium burgers bij de plan-
vorming te betrekken kan veel ellende (en geld!) bespaard worden. In het eerder genoemde boek 
hebben we bij wijze van voorbeeld het proces rond de Dobbelmanfabriek in Nijmegen geschetst. 
Het projectteam daarvan werd in feite uitgebreid met betrokken burgers. Aan het eind stond er 
een maquette op de tafel die in samenspraak door alle partijen was gemaakt. In het midden stond 
een markante toren waarin bedrijfsruimte en woningen waren gerealiseerd. De plannen werden 
door de raad goedgekeurd en er kwamen uit de wijk alsnog bezwaren, met name tegen de bouw 
van die toren. De rechter oordeelde echter alle bezwaren ongegrond, gelet op de zorgvuldigheid 
van handelen van de gemeente. 
 
Er is altijd een prijs te betalen  
Elk project heeft zijn prijs. Die kun je vooraf betalen door, zoals in bovenvermeld voorbeeld, te in-
vesteren in het voortraject. Je kunt ook, zoals veel vaker gebeurt, de prijs áchteraf betalen. Door 
avonden te beleggen om de plannen nog eens uit te leggen. Veel extra gesprekken met bewo-
ners te voeren om bezwaren weg te nemen. In sommige gevallen externen in te huren die de rol 
van mediator op zich nemen. En, als dit allemaal niet geholpen heeft, de gang naar de rechter te 
maken en het hele project uit te stellen. Het lijkt me overbodig om te vermelden dat dit laatste 
meer kost. Toch gebeurt dit het meest. Zonde, want het gaat natuurlijk wel over gemeenschaps-
geld waar ook hele nuttige dingen mee gedaan kunnen worden.                                                                                                                                        
 
Welkom, nieuwe raads- en collegeleden 
 
Afgelopen 21 maart hebben we weer gestemd voor de gemeenteraad. Aan al die nieuwe enthou-
siaste raadsleden zou ik willen zeggen: hou dat enthousiasme vast. Laat je niet verpletteren door 
dikke dossiers, maar blijf vooral in gesprek met de mensen voor wie jij dit doet. Het zorgt voor 
meer plezier in dit prachtige werk en dat wens ik je van harte toe! 
 
Over Rob Janssen 
Zijn hele leven heeft Rob Janssen op podia in binnen- en buitenland gestaan. Oorspronkelijk op 
het gebied van variété en cabaret. Sinds begin 90-er jaren is hij actief op de zakelijke vergader-
markt. Door zijn openhartige en laagdrempelige aanpak weet hij moeiteloos contact te leggen met 
elk publiek.Na vele sprekers met steeds dezelfde saaie PowerPoint presentatie besloot hij een 
authentiek training te ontwikkelen onder de titel "Presenteren met Plezier". 
 
Meer informatie: https://www.gemeente.nu/blog/waarom-gemeenten-naar-burgers-luisteren/ 
 
Commentaar redactie 
Deze column, en het boek waar naar verwezen wordt, behandelen de communicatie tussen ge-
meenten en inwoners. In zijn inleiding stelt Rob Jansen dat waar het uiteindelijk om gaat, is dat 
burgers het eindresultaat mede kunnen bepalen. 
Dit is ook het doel in Hollands Kroon. Natuurlijk gaan er nog dingen fout, inherent aan een proces 
van verandering. Gelukkig gaan er ook dingen goed. Er zijn voorbeelden dat het werkt. Kernbe-
heer, Cultuurschuur, in Wieringerwaard is obs DeTweewegen dorpshuis geworden, in Lutjewinkel 
wordt obs De Kolk cultuurhuis De Kolk , herstructurering en sportcampus Wieringerwerf. 
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We doen een plas en  
laten alles zoals het was  

Michiel Snik  
De uitslagen van de gemeente 
raadsverkiezingen in Schagen 
en Hollands Kroon zullen 
geen aard verschuiving tot 
gevolg hebben. In Hollands 
Kroon hoor je gere geld 
burgers klagen over de ge 
meente. Dat door het 'nieuwe 
werken' ambtenaren veel te 
veel macht hebben gekregen. 
Er wordt geklaagd over het 
schrappen van buslijnen door 
de provincie en dat de 
verantwoordelijke gemeentelij 
ke politici hebben zitten 
slapen. Er wordt geklaagd 
over achterstal lig onderhoud 
aan het openbaar groen. Er 
wordt geklaagd over de 
afstand die de burgers moeten 
af leggen naar het gemeen-
tehuis en de problemen die 
ouderen onder vinden met de 
gemeente die steeds meer via 
internet regelt. Door politici 
wordt geklaagd over de be- 
reikbaarheid van de eigen ge-
meente. En over het ondoor-
zichtig financieel beleid en de 
stevig uit de hand gelopen  

 

Analyse  
 
 
huisvestingskosten van de 
ambtenaren. Wat twee wethou  
ders de kop heeft gekost. Een 
van hen, VVD-er Meskers 
kwam vlot terug in de raad en 
was nu ook lijsttrekker. 
Schande, riepen politici en 
burgers. 
Kortom, er was blijkbaar veel 
mis in Hollands Kroon. 
In deze gemeente is nu vooral 
Lada afgestraft. En dat heeft 
deze partij misschien wel aan 
zichzelf te danken door het 
partijprogram ma, zo geven ze 
ook zelf aan. Want dit was wel 
erg vooruitstrevend. Maar 
verder vinden de kiezers het 
eigenlijk wel best want het 
beleid van het zittende college 
wordt ge zien de uitslag van 
de verkiezingen in feite ge-
woon gesteund. 
In Schagen is het politieke 
klimaat al jaren uiterst stabiel. 
Er zijn nauwelijks heikele 

punten en de problemen die 
er waren, zijn steeds redelijk 
probleemloos gladgestreken. 
Afgezien dan van de aanpas- 
sing van de OZB, waardoor 
VVD-wethouder Groot op last 
van zijn fractie moest terug-
treden. Groot is nu kansrijk 
om namens de Seniorenpartij 
terug te keren in het college. 
In Schagen voerde CDA-wet- 
houder Jelle Beemsterboer 
een strak beleid, met een 
portefeuille waar je goed mee 
kunt scoren. Hij plukt er nu de 
vruchten van. Beemsterboer 
kan zijn huwelijkskandidaten 
uitkiezen. De VVD ligt gezien 
de problemen rond de OZB, 
niet voor de hand. De win-
nende senioren en verliezen-
de socialisten (PvdA) maken 
meer kans. Maar net als in 
Hollands Kroon zal er in 
Schagen waarschijnlijk weinig 
veranderen in het huidige be 
leid. De gemeenteraadsver-
kiezingen zijn voorbij, we doen 
een plas en laten alles zoals 
het was. 
 

Schager Courant 

 
openbare fractievergadering 

 
maandag 16 april 2018 

aanvang 20.00 uur   
 

locatie: 
mfa De Ontmoeting 

1761 VM De Verwachting 1 
Anna Paulowna 
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Raadsfractie en bestuur verdeeld over toekomst na afstraffing door kiezers 

Lot  Lada  in  handen   van  leden  
 

Ed Dekker                                    
ed.dekker@hollandmediacombinatie.n1 

 
 

A n n a  P a u l o w n a  * 
Raadsfractie en bestuur 
leggen het lot van Lada in 
handen van de leden. Eind 
april beslist de leden-
vergadering over opheffing of 
doorgaan. De politieke partij in 
Hollands Kroon leed bij de 
raadsverkiezingen een enor-
me nederlaag. Van de zes 
zetels in 2014 is er één 
overgebleven. 
De meningen over de 
toekomst van Lada zijn 
verdeeld. Dat bleek gister  
avond uit overleg tussen 
fractie en bestuur. Huidig 
fractievoorzitter en lijsttrekker 
Henk van Gameren wil 
terugkeren in de nieuwe raad. 
„Er hebben toch 939 kiezers 
op ons gestemd. Dat vertrou-
wen wil ik niet beschamen", 
zei hij gisteravond na afloop 
van het overleg in Anna Pau-  
lowna. 
Huidig raadslid Peter Couwen-
hoven vraagt zich hardop af 
wat de zin van Lada is. „In 
2014 scoorden we bijna 3400 
stemmen. Voor al onze 
inspanningen zijn we keihard 
afgestraft door de kiezer, zo 
voelt deze mokerslag. Een 
van de belangrijkste pijlers 
van Lada is bestuurlijke ver  
nieuwing. Op een andere ma-
nier besturen, de burger meer 
bevoegdheden en verantwoor-
delijkheden geven." 

 
Couwenhoven vervolgt: „In 
ons verkiezingsprogramma en 
onze verkiezingscampagne 
hebben we daar ook sterk op 
ingezet. Geef de dorpen een 
eigen budget voor onderhoud 
en voorzieningen,-bijvoor-
beeld. Dergelijke vernieuwin-
gen slaan kennelijk totaal niet 
aan." 

Van Garneren denkt aan een  
 
Henk van Gameren 
 
andere koers. „Misschien moe 
tenwe meer de sociaal-
democratische kant op. Extra 
aandacht voor zorg, schuld-
hulpverlening en inzet voor 
voldoende betaalbare wonin-
gen." Hij zegt ‘geen moment' 
te hebben over  wogen om na 
de verkiezingdreun conclusies 
te trekken en op te stappen. „
Absoluut niet. Ik heb het 
vertrouwen van bestuur en de 
andere leden van de fractie." 
 

 

Van Gameren wil 

hoe dan ook door 

in nieuwe raad 
Er is nog geen datum voor de 
komende ledenvergadering 
Als de leden besluiten tot op-
heffing, wil Van Gameren 
onder eigen vlag zijn raads-
zetel innemen. 
Lada telt bijna vijftig leden. 
Dat aantal is sterk gedaald. 
Als actiepartij kwam Lada tot 
250 leden. De partij is in 2010 
opgericht om fusie van 
Niedorp met Anna Paulowna, 
Wieringermeer en Wieringen 
te voorkomen. Dat mislukte. 
Lada slaagde er ook niet in 
om het trafostation nabij De 
Weel tegen te houden. Dat 
heeft veel leden in en rond 't 
Veld gekost. Couwenhoven: 
„Maar wij hebben ook veel 
bereikt. De tankwagens van 
de zuivelfabriek in Lutjewinkel 
rij-den niet meer door het 
dorp. Er zijn andere locaties 
voor de brede school in 
Hippolytushoef en Slootdorp 
gekozen. Dergelijke succes-
sen hebben wij kennelijk niet 
goed kunnen overbrengen." 
Van actiepartij werd Lada 
coalitiepartner. Couwenhoven:  
„Dan moet je veel meer 
samenwerken, dat is een heel 
andere rol. Misschien ligt die 
rol ons niet." 
 

Schager Courant 


