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Lokaal      Democratie                           NIEUWSBRIEF  92  
   Alternatief    Anders                                           februari  2019 

 

 

Agenda 
 

dinsdag 12 februari 19.30 uur,   
Anna Paulowna 

Installatie nieuwe burgemeester         
 

maandag 18 februari 20.00 uur 
openbare fractievergadering 

Prins Maurits, Nieuwe Niedorp 
 

donderdag 28 februari 20.00 uur 
raadsvergadering,  Anna Paulowna  

 
maandag 04 maart 20.00 uur 
bestuursvergadering, Slootdorp 

 
 

maandag 25 maart 20.00 uur 
openbare fractievergadering           

Kreileroord 
 

donderdag 28 maart 20.00 uur 
raadsvergadering,  Anna Paulowna 

 
 
 
 

In dit nummer 
 

Huisvesting arbeidsmigranten 

Servicewagen  
 

Waterschapsverkiezingen 
 

Verslag openbare fractievergadering 
                                                                                  

Uit de fractie 
 

Meer Democratie 
 
 

 
 
 

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 
 

www.lada2010.nl 
 

bank NL03 RABO 0123077966    
 tnv penningmeester LADA 
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LADA-standpunt  huisvesting                                          
arbeidsmigranten 

(persbericht 28-12-2018) 

LADA wijst het realiseren van een wooncom-
plex met noodzakelijke voorzieningen voor het 
huisvesten van tweehonderd arbeidsmigranten 
op de locatie Westerweg 27 in Nieuwe Niedorp 
af. Dit soort grootschalige opvang past niet in 
het buitengebied en is alleen te realiseren op 
industrieterreinen, zoals Agriport of Robben-
plaat. LADA is voorstander van het beleid dat 
in Westfriesland gevoerd wordt door extra huis-
vestingsplaatsen op agrarische bedrijven toe te 
staan.  

Servicewagen 
 
LADA heeft met instemming het bericht tot zich 
genomen dat de gemeente vanaf mei met een 
servicewagen gaat rijden om naar de inwoners 
toe te komen. In het persbericht van 9 oktober 
2017 lanceerde LADA het idee van de mobiele 
balie, wat tevens een belangrijk onderdeel was 
in ons verkiezingsprogramma ”De inwoner aan 
zet”.  
 

Het persbericht van de gemeente 
 
Vanaf mei rijden wij met een servicewagen 
door de gemeente waar u als inwoner terecht 
kunt voor vragen en/of problemen. De wagen 
wordt nu gebouwd en we zoeken nog naar een 
passende naam. Denkt u met ons mee? 
De servicewagen is een klein rijdend kantoor 
met ruimtes en zitjes om u in te ontvangen. 
Hierin nemen medewerkers van verschillende 
teams in wisselende samenstelling plaats. De 
wagen staat op basis van een rooster een dag 
of dagdeel bij u in de buurt. Dit rooster maken 
we ruim op tijd bekend zodat u weet waar en 
wanneer u de wagen kunt vinden. In eerste in-
stantie hebben we verspreid over Hollands 
Kroon in de volgende dorpen een standplaats 
bedacht: Hippolytushoef, Wieringermeer, Nieu-
we Niedorp en Anna Paulowna. Als blijkt dat er 
nog een ander dorp met standplaats toege-
voegd moet worden dan houden we de moge-
lijkheid open om dit aan te passen. 
Veel zaken worden tegenwoordig digitaal gere-
geld. Sommige inwoners hebben daar een 
klein beetje hulp bij nodig. Sommige vragen 
zijn ook niet altijd telefonisch op te lossen. Met 

die vragen kunt u straks terecht bij onze servi-
cewagen. Maar uiteraard kunt u ook andere 
vragen en/of problemen aan de kaak stellen. In 
specifieke gevallen kunt u hier straks ook op 
afspraak terecht. 
 
De verwachting is dat de wagen medio mei van 
de band afrolt. Daarna wordt de wagen in Hol-
lands Kroonstijl bestickerd  en wordt de naam 
van de wagen er op gezet.   
 
 
 

Waterschapsverkiezingen 
 

De leden van de algemeen besturen van de 
waterschappen in Nederland worden sinds 
2015 tegelijkertijd met de leden van de provin-
ciale staten gekozen. De waterschapsverkie-
zingen vinden om de 4 jaar plaats. De volgen-
de waterschapsverkiezingen vinden plaats op 
20 maart 2019. 
 
Waterschappen in Nederland zorgen voor de 
waterhuishouding. Zo zorgen zij voor het be-
heer van dijken en sluizen, de juiste waterstand 
en voor zuivering van afvalwater. Er zijn 21 wa-
terschappen in Nederland. Elk waterschap 
heeft een gekozen algemeen bestuur en een 
dagelijks bestuur. Beide besturen worden voor-
gezeten door een dijkgraaf of watergraaf. 
 
Het algemeen bestuur van een waterschap is 
vergelijkbaar met een gemeenteraad. Dit alge-
meen bestuur stelt het beleid van het water-
schap vast en controleert of het dagelijks be-
stuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen 
bestuur bestaat uit 18 tot 30 leden. Het groot-
ste deel van deze leden zijn inwoners van het 
waterschap (ook wel de 'categorie ingezetenen' 
genoemd). Zij worden om de vier jaar gekozen 
via verkiezingen. 
 
Een ander deel van het algemeen bestuur is 
voor vertegenwoordigers van bedrijven, boeren 
en natuurbelangen. Zij worden niet gekozen via 
verkiezingen. Zij hebben zogeheten geborgde 
zetels. 
 
Meer informatie over de waterschappen en de 
waterschapsververkiezingen: 
    
www.waterschappen.nl 
www.kiesraad.nl/verkiezingen/waterschappen 
ttps://nl.wikipedia.org/wiki/Waterschapsverkiezingen 
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Openbare  fractievergadering   
 

Omdat de raadsagenda weinig punten kende, was er op de openbare fractievergadering van  
28 januari tijd om open te discussiëren over uiteenlopende onderwerpen en de ingekomen stukken. 

Subsidieverzoek RTV Noordkop 

Verzoek om extra subsidie van € 24.000,- om-
dat anders niet voldaan kan worden aan de 
opdracht meegegeven in het geamendeerde 
raadsvoorstel van februari 2018. Er nog niets 
gebeurd wat op verbetering duidt. Er is geen 
vertrouwen dat het goed komt. Verzoek afwij-
zen is het advies. 

Werkgroep bestuurlijke vernieuwing 

Henk is toegetreden. Doet kort verslag. Eerste 
indruk is positief. Er wordt gesproken  over het 
raadsprogramma, het burgerinitiatief wordt in-
gevoerd, waarvoor het voorstel  van Henk om 
de leeftijd waarop inwoners het mogen indie-
nen op 12 jaar is gebracht. Kinderen niet uit-
sluiten, komen vaak met verrassende ideeën. 

Huisvesting arbeidsmigranten 

Er zijn drie mails/brieven binnengekomen over 
dit onderwerp, van dorpsraad ‘t Veld, mevrouw 
Meijer van de verontrustende inwoners ‘t Veld 
en Nieuwe Niedorp en van uitzendbureau 
Agrostar, vergezeld van een presentatie over 
de plannen aan de Westerweg 27 in Nieuwe 
Niedorp. Ons standpunt is aan alle drie over-
gebracht met verwijzing naar het persbericht 
waarin grootschalige huisvesting nabij de ker-
nen en in het buitengebied afgewezen wordt. 

Waterschapsverkiezingen                                                                                                                             

Levendige discussie over nut en noodzaak. 
Verschillende meningen. Ligt geen actieve 
taak voor LADA. Op website naar verkiezin-
gen verwijzen met verwijzing waar meer infor-
matie gevonden kan worden. 

Afscheid Nawijn 

Henk, Peter en Lida gaan naar het symposium 
met als titel “De veranderende rol van  de bur-
gemeester in een veranderende wereld”, voor-
afgaand aan het officiële afscheid op 6 februa-
ri. Verder geen extra aandacht aan schenken. 

Vereniging van Plaatselijke Politieke Groe-
peringen 

Heeft het zin om lid te blijven? Wat is de meer-
waarde voor ons? Er is wel bereikt dat lokale 
partijen een gelijkwaardige positie binnen de 
VNG hebben gekregen. Besloten is om het 
nog een jaar aan te kijken. Wij hebben nooit 
de jaarvergadering van de VPPG bezocht, 
verdient aanbeveling om dat  wel te doen. 

Mobiele balie 

 

 

 

 

 

Met de servicebus wordt weer een LADA-
initatief (mobiele balie) gehonoreerd. Naar bui-
ten brengen voordat anderen er mee aan de 
loop gaan. 
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De raadsagenda van 31 januari kende een kleine agenda met veel hamerstukken. Bovendien 
werd er weer een voorstel van de agenda afgehaald waardoor de vergadering om 22.00 uur ge-
sloten kon worden. 

UIT  DE  FRACTIE 

Subsidieverzoek RTV Noordkop 
 
In een brief van de auditcommissie werd het 
advies gegeven om dit punt van de agenda te 
halen. In het geamendeerde raadsvoordeel van 
februari 2018  zijn een aantal eisen geformu-
leerd waaraan RTV Noordkop moet voldoen. 
De raad wil naar een regionale omroep voor de 
Noordkop  toe. RTV Noordkop kreeg de op-
dracht mee  om het gesprek met LOS (Den 
Helder) en SchagenFM aan te gaan. De audit-
commissie constateert dat er nog geen contac-
ten met SchagenFM zijn en wil daar eerst dui-
delijkheid van het college over. Na discussie 
werd het besluit genomen het raadsvoorstel 
van de agenda af te halen. 
 
Fractieondersteuners  
 
Het heeft lang geduurd maar nu lag er eindelijk 
een nieuw reglement van orde waardoor het 
mogelijk werd fractieondersteuners te benoe-

men. Zes fracties heb-
ben er gebruik van ge-
maakt . CU, GL,LADA,
SHK,PvdA en D66. 
Voor LADA is Peter 
Couwenhoven be-
noemd. Hij kan fractie-
voorzitter Henk van 
Gameren vervangen in 
de beeldvormende– en 
presidiumvergaderin-
gen. 
 
Gedragscode Wet natuurbescherming 
 
Er is raadsbreed een gedragscode vastgesteld 
waarin aannemers moeten voldoen bij het uit-
voeren van werkzaamheden in opdracht van 
de gemeente. Met deze gedragscode legt Hol-
lands Kroon vast hoe wordt geborgd dat er 
zorgvuldig wordt omgegaan met beschermde 
flora en fauna bij beheer en onderhoud. 

 
openbare fractievergadering 

 
maandag 18 februari 2019 

aanvang 20.00 uur   
 

locatie: 
dorpshuis Prins Maurits 

Dorpsstraat 79 
1733AE Nieuwe Niedorp 

 
openbare fractievergadering 

 
maandag 25 maart 2019 

aanvang 20.00 uur   
 

locatie: 
mfa De Doorbraak 

Bollenstraat 66 
1773 AK Kreileroord 
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Als 2018 ons iets geleerd heeft, dan is het wel dit:  De coalitiepartijen inclusief D66 (sic) schaften 
het referendum af. De op 13 december verschenen aanbevelingen van de Staatscommissie Par-
lementair Stelsel dreigen opnieuw in een diepe la te verdwijnen. Voor teveel politici is teveel in-
vloed van gewone burgers vooral lastig. 
Wij vinden politieke partijen deel van het probleem, helaas niet van de oplossing!         We 

zijn voor directe democratie en hebben als Meer Democratie sterke ideeën over hoe burgers het 
eerste en het laatste woord kunnen krijgen in de politiek. Politieke partijen zijn verwikkeld in een 
concurrentiestrijd, en moeten altijd onderling akkoorden sluiten, waarbij het referendum en andere 
democratische vernieuwingen vaak sneuvelen.  Dat is precies waarom een onafhankelijke, sterke 
burgerbeweging coor directe democratie zo belangrijk is. Wij hoeven nooit punten te laten vallen 
en wij kunnen met iedereen samenwerken. Juist omdat wij zelf geen politieke partij zijn, zijn we 
geen concurrenten van de bestaande.  
 
Meer democratie komt er alleen als zoveel mogelijk mensen zich verenigen in een actieve bewe-
ging en blijven opkomen voor onze rechten, tot we ons doel hebben bereikt!  

In 2019 hebben we grote plannen:   

• Onze topprioriteit is de herinvoering van het referendum door een eigen initiatiefwet en 
campagne. 

• Invoering van de direct gekozen burgemeester  
• Campagne voor een  eind aan de banencarrousel in het openbaar bestuur. 
• We grijpen de Euroverkiezingen van mei aan om een fundamentele hervorming van de 

EU op de agenda te zetten. 

U kunt een grote bijdrage leveren aan een sterke beweging door vriend te worden van Meer De-
mocratie. Als vriend doneert u elke maand een vast bedrag dat u zelf kiest. U heeft hier geen om-
kijken naar en u kunt uw bijdrage altijd eenvoudig stopzetten. Eén mailtje of telefoontje naar ons 
volstaat. Onze vrienden geven ons de mogelijkheid om snel en onafhankelijk te handelen,  en 
maken het mogelijk om campagnes langer in de toekomst plannen. 
We hebben nu bijna 300 vrienden. Daar zijn we heel blij mee. Echter:  Om onze acties te verster-
ken, hebben we zo snel mogelijk 500 vrienden nodig. 
 
Om te laten zien hoezeer wij onze Vrienden waarderen, sturen we elke nieuwe vriend desge-
wenst het boek Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum 
door Jos Verhulst & Arjen Nijeboer. Het bespreekt de referendumpraktijk in Zwitserland en Ameri-
ka, de meest innovatieve referendumsystemen, een bespreking van de voor- en tegenargumen-
ten en veel meer! 
 
Met strijdbare groeten, 
Niesco Dubbelboer 
Arjen Nijeboer 
 
www.meerdemocratie.nl 
 
 
 


