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Agenda 
 
 

maandag 24 februari 20.00 uur 
openbare fractievergadering 

De Oude School, Wieringerwaard 
 

donderdag 27 februari 20.00 uur 
raadsvergadering,  Anna Paulowna   

 
zaterdag 29 februari 18.00 uur  

10 jaar LADA 
Wereld Wonder ’t Veld  

  
maandag 23 maart 20.00 uur 
openbare fractievergadering 
De Meerbaak Middenmeer 

 
donderdag 26 maart 20.00 uur 

raadsvergadering,  Anna Paulowna  
begroting     

 

 
 
 
 

In dit nummer 
 

verslag openbare fractievergadering 

 
uit de fractie 

Colofon 
 

Bestuur 
 

voorzitter 

Moray Juffermans                06-83778328 
voorzitterlada@gmail.com 

 
secretaris 
Jos Witte                              0223-533159 

j.witte01@quicknet.nl 
 
penningmeester 
Lavinia Grooten                   06-14891872 
la.grooten@ziggo.nl 
 
lid 
Nel Slob                               0224-541718 
Nelslob@gmail.com 

 
fractie 

fractievoorzitter 
Henk van Gameren              Wieringerwaard 
06-24441659 
henkvangameren@hollandskroon.nl 
 
fractiesecretaris 
Peter Couwenhoven            Nieuwe Niedorp        
06-25311671  
fractielada@gmail.com 
 

 
redactie 

p.a.couwenhoven@quicknet.nl 
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Verslag openbaar fractievergadering 20 januari 
 
De raadsagenda voor 23 januari gaf weinig aanleiding tot discussie. Die ontstond wel over het 
conceptprogramma duurzaamheid en een GL-motie om vuurwerkoverlast rond de jaarwisseling 
tegen te gaan. 

Verkoop voormalige basisschool De Meer-
paal in Anna Paulowna                                             
              
Standpunt van LADA is dat het plan van wo-
ningbouwvereniging Anna Paulowna om tot 
sloop over te gaan om de bouw van dertig 
huurappartement mogelijke te maken uitge-
voerd moet worden. Een goede zaak dat er so-
ciale huurwoningen worden gebouw waaraan 
een structureel tekort in de gemeente is. 

Motie vuurwerkverbod GroenLinks  

GL komt met twee moties waarin de gemeente 
gevraagd wordt een vuurwerkverbod in te stel-
len. LADA is gevraagd om de motie mede in te 
dienen. Het leidt tot een stevig debat waarin de 
vraag gesteld wordt of het wel zin heeft om dat 
in te voeren als je het niet kunt handhaven. De 
conclusie is dat alleen een landelijk verbod zin-
vol is. Niet iedere gemeente apart een eigen 
verbod. LADA zal de motie alleen onderteke-
nen als er aan toegevoegd wordt dat hij onder 
aandacht van de minister gebracht wordt. Zo 
niet, dan is het oordeel dat de motie sympa-
thiek is maar niet realistisch. Dan zullen we 
hem niet steunen.   

Conceptprogramma Duurzaamheid                                                                               

De beeldvormende vergadering was slecht be-
zocht. Het aan de raad aangeboden stuk is on-
volledig doordat biodiversiteit niet uitgewerkt is. 
Het deltaplan van de werkgroep  biodiversiteit 
komt eind februari en wordt integraal opgeno-
men in het programma duurzaamheid. Inwo-

ners zijn niet betrokken bij het opstellen. Kan 
volgens college pas als het conceptprogramma 
klaar is. 

Het opstellen van de Regionale Energie Strate-
gie geeft wrijving met Den Helder, aldus wet-
houder Meskers. Vraag is of het zin heeft om 
de RES op te stellen omdat de provincie al een 
kaart heeft gepubliceerd waarin heel West-
Friesland en de Noordkop aangegeven wordt 
als locatie voor wind- en zon. Een provinciaal 
inpassingsplan dreigt wanneer de RES niet 
aan de doelstellingen van de provincie beant-
woord. De hele procedure is discutabel. 

Het leidde tot een inhoudelijke en interessante 
onderlinge discussie. Er werden meer vragen 
opgeworpen dan er antwoorden kwamen. Pro-
bleem is dat we, ook in de raad, deskundigheid 
missen om  tot goede in-zichten te komen. Wat 
gaat het klimaatakkoord betekenen? Is dat wel 
uitvoerbaar? Hoe gaan we van het gas af? Is 
een CO2 neutrale energievoorziening zonder 
kernenergie wel mogelijk? 

Rondvraag 

                                                                    
Er werd een opmerking gemaakt over kromme 
tekst in gemeentelijk stukken. Dit leidt regelma-
tig tot ergernis bij de raad. Ook de fractie heeft 
er diverse keren op gewezen en gevraagd of er 
geen eindredactie is. Ook raadsstukken bevat-
ten vaak onbegrijpelijke teksten en foute spel-
lingen.  

openbare fractievergadering 
 

maandag 24 februarier 
aanvang 20.00 uur   

 
locatie: 

Dorpshuis De Oude School 
Populierenlaan 23a 

1766JD  Wieringerwaard 
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Op de agenda’s van de raadsvergaderingen in december en januari weinig ingrijpende voorstel-
len. In december het aanpassen van de APV het vaststellen van tarieven voor het subsidiepla-
fond 2020. In januari twee punten die niet voor veel discussie zorgden. De herstructurering van 
Wieringerwerf en bouwplannen op het terrein van de te slopen basisschool De Meerpaal in Anna 
Paulowna. Discussie ontstond er wel over de motie, mede door ons ondertekent, waarin een ge-
deeltelijk verbod op het afsteken van vuurwerk werd gevraagd. 

UIT  DE  FRACTIE 

Wijziging Algemene Plaatselijke Verorde-
ning 
 
Geconstateerd werd dat de in 2015 drastisch 
gereorganiseerde APV niet voor problemen 
heeft gezorgd. Nu wat kleine aanpassingen 
waarmee de APV geactualiseerd wordt. De 
fractie kan met het voorstel en de daarin be-
noemde aanpassingen instemmen. Daaronder 
het inpassen van de wet woonoverlast waar-
door de burgemeester meer bevoegdheden 
krijgt om handhavend te kunnen optreden.  
 
Vaststellen subsidieplafond 2020 
 
Ook hier weinig discussie. Er was raadsbrede 
instemming voorhet voorstel. 
 
Herstructurering Wieringerwerf 
 
Een voorstel tot aankoop van stukken grond 
om de herstructurering in het centrum van Wie-
ringerwerf mogelijk te maken. Belangrijk onder-
deel daar in is de aankoop van het oude pand 
van de Lidl. Door dat te slopen wordt kan er 
een doorgang gemaakt worden waardoor be-
voorrading van de winkels aan de achterkant 
mogelijk wordt. De auditcommissie vroeg om 
meer informatie om tot een goed afgewogen 
oordeel te komen. Toen deze door het college 
gegeven werd stemde de raad unaniem aan 
met het voorstel. 
 
Verkoop basisschool de Meerpaal 
 
De raad had weinig woorden nodig om in te 
stemmen met voorstel van Woningstichting An-
na Paulowna tot sloop over te gaan en op de 
vrijkomende grond een complex van dertig ap-
partement in de sociale huursector te bouwen. 
Algemeen werd erkend dat er in deze sector 
een groot tekort is ontstaan in Hollands Kroon. 
Voor sociale huurwoningen gelden lagere 
grondprijzen. Daarbij komen de sloopkosten 
van de school. Dat betekent een verlies van 
circa € 67.000. Voor de raad acceptabel. 

 
Motie verbod vuur-
werk  
 
LADA en CU waren 
mede-indiener van een 
GL-motie waarin een 
verbod werd gevraagd 
op het afsteken van 
knalvuurwerk en vuur-
pijlen. 
 
De motie  verzoekt het 
college en de burge-
meester om 

• met ingang van de jaarwisseling van 
2020-2021 een verbod op het afsteken 
van knalvuurwerk en vuurpeilen te rege-
len 

• Te onderzoeken op welke wijze de ge-
meente samen met inwoners een oud-
en-nieuwfeest voor alle inwoners 
(centraal of per dorp) mogelijk kan ma-
ken 

• De motie onder de aandacht vaan de 
minister nam Justitie en Veiligheid 
(JenV) te brengen 

 
Fractievoorzitter Henk van Gameren diende de 
motie mede in met als belangrijkste doel een 
discussie in de raad te verkrijgen. Die kreeg hij. 
Het werd al snel duidelijk dat er geen mede-
standers waren. De meeste partijen verscholen 
zich achter hun landelijke fracties in afwachting 
van maatregelen die de regering zou gaan ne-
men. VVD-fractielid Lars Ruiter maakte het wel 
erg bont door de voorzitter te vragen deze on-
zinnige discussie te sluiten. Na de toezegging 
van de burgemeester dat zij bereid is om met 
inwoners in gesprek te gaan, zoals in de motie 
gevraagd wordt, besloten de indieners de mo-
tie in te trekken.  
 
 
 
 


