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LADA wil dat inwoners directe invloed houden op hun 
leefomgeving. 
 
LADA streeft samen met inwoners naar leefbaarheid in de 
gemeente. 
 
LADA staat voor eerlijke politiek, transparant en voorspel-
baar. 
 
LADA is sober en zuinig en staat voor openheid in beeld-
vormende processen. 
 
LADA is een partij voor iedereen die lokaal betrokken is. 
 
LADA brengt inwoners met verschillende politieke achter-
gronden bijeen.  
(Democratie Anders) 

verkiezingsprogramma 
2018-2022 

 

De inwoner aan zet  

 
 
Waar staat LADA voor? 

 
 

 
 Ambities, kracht, maatschappelijke actie 

   LADA is onafhankelijk van de landelijke politiek.  
   LADA wil een politieke vernieuwingsbeweging zijn die zich organiseert vanuit de kracht, de    

betrokkenheid en belangen van inwoners. Samenwerkingsgezindheid op basis van inhoud 
is belangrijk. Lokale problemen proberen wij lokaal op te lossen. Overleg met inwoners 
krijgt een hoge prioriteit. Samenwerken in gemeenteraad met alle partijen die democrati-
sche vernieuwing nastreven. Met meer invloed van inwoners op het beleid.  

   Inwoners, organisaties en de gemeente zijn gelijkwaardig in het verbeteren en versterken 
van de leefomgeving en het welzijn. 
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Democratie anders  
In Hollands Kroon zijn de eerste stappen gezet op weg naar een participatieve of directe demo-
cratie met als doel inwoners meer invloed te geven op hun directe leefomgeving. Daarbij hoort 
een andere rol voor de gemeenteraad: dienstbaar zijn aan inwoners. Dat betekent lef tonen, dur-
ven loslaten, inwoners in hun eigen kracht zetten en zelfredzaamheid vergoten door daarvoor de 
ruimte te geven. 

 
• LADA kiest voor een raadsprogramma. Bij een raadsprogramma zijn alle partijen be-

trokken. De wethouders worden door middel van een open sollicitatie geworven waarbij 
een optimaal functionerend duaal stelsel ontstaat. Drie wethouders zijn voldoende. 

 
• Op verschillende thema’s worden zogenoemde schaduwraden gevormd met daarin be-

trokken inwoners, ketenpartners, toezichthouders, etc. Inwoners zijn de beste ervarings-
deskundigen als het gaat om hun eigen leefomgeving. Daar wordt gebruik van gemaakt. 
Zij schuiven aan in de raadszaal als ‘hun thema’ geagendeerd staat. Zij zijn volwaardige 
meesprekers, van informeren tot en met meningsvorming en brengen advies uit over het 
te nemen besluit. 
 

•       Digitale consultatie van raads- en beleidsvoorstellen door middel van digitale discussie-  
         platforms, zoals Argu. De raad kan zodoende meningen peilen en ook input ophalen       
         voor een goede bespreking en behandeling van het voorstel. Dit kan zowel gemeente      
         breed alle inwoners bevragen, of per wijk of specifieke doelgroep gebeuren. Dit platform 
         moet zo georganiseerd worden dat inwoners ook voorstellen kunnen plaatsen waarover   
         zij onderling en met de gemeente in discussie kunnen gaan. 
 
• Het denken over en experimenteren met het betrekken van inwoners bij het begroten 

staat niet stil. Hollands Kroon gaat een dorpsbegroting invoeren. Dorpsbegroting is een 
proces van democratische besluitvorming, en een vorm van directe democratie, waarbij 
de inwoners zelf beslissen hoe een gemeentelijk of overheidsbudget, dan wel een deel 
ervan, wordt besteed. Tijdens het opstellen van een burgerbegroting worden allerhande 
voorstellen van projecten voor publieke uitgaven besproken, en de prioriteiten vastge-
legd. 

 
• De beeldvormende vergaderingen worden op wisselende locaties gehouden. De raad   

gaat naar de inwoners toe. Inwoners hebben een actieve rol op deze vergaderingen.       
 
• In Hollands Kroon kunnen inwoners zich door middel van een raadgevend referendum 

uit spreken over conceptraadsbesluiten. 

 
Leefbaarheid in de kernen  
Leefbaarheid in Hollands Kroon heeft hoge prioriteit.alle Wonen in de vele kernen van Hollands 
Kroon moet aantrekkelijk blijven. Kernbeheer speelt hier in een belangrijke rol. Inwoners moe-
ten in samenspraak met het gemeentebestuur hun eigen kernenbeleid opstellen. De gemeente 
ondersteunt en faciliteert initiatieven van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

 
In Hollands Kroon staan welzijn en welbevinden van de inwoners voorop. Krimp, vergrijzing van 
de bevolking en wegtrekken van jongeren kunnen bedreigingen zijn. Hollands Kroon probeert 
dit met een actief beleid tegen te gaan door bestaande voorzieningen in stand te houden.  
Hollands Kroon bevordert het ontwikkelen van goede educatieve voorzieningen. (Brede)
scholen ontwikkelen zich tot Integrale Kindcentra waarin naast onderwijs, voorschool 
(kinderopvang) en naschoolse opvang allerlei sportieve, culturele en sociale activiteiten onder-
dak vinden waardoor kinderen kansen geboden worden om hun talenten te ontwikkelen. 

 
In een vergrijzende maatschappij dreigt een steeds grotere groep eenzame ouderen te ont-
staan. Voor hen is huisvesting in de kernen met winkels en plaatsen waar sociale activiteiten 
worden aangeboden voorwaarde om niet in een isolement te belanden. Goed toegankelijk 
openbaar vervoer moet deze groep bereikbaar zijn. De belbus is daar een goede aanvulling op. 
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    Dienstbare gemeente 
 
    Het volledig digitaliseren van de dienstverlening betekent dat alle zaken thuis van achter de 

computer geregeld kunnen worden. Voorwaarde is een goed functionerende website. Wie 
daar moeite  mee heeft kan iemand thuis laten komen om te helpen. De publieksbalie kan 
dan gesloten wor den.  
Een balie in Anna Paulowna is geen centrale plek in de gemeente. Open houden van deze   
balie voegt weinig toe aan de service aan een groot deel van onze inwoners. Voor hen is de 
afstand tot   de balie te groot. LADA wil de vaste balie  vervangen door een mobiele balie die 
in de hele gemeente inzetbaar is. Zo behoudt de gemeente een aanspreek- en servicepunt 
voor haar inwoners. Er is nog steeds een grote groep, vooral oudere, inwoners die het pretti-
ger vindt om in een persoonlijk contact geïnformeerd te worden dan via een telefoongesprek. 
Richt hiervoor een camper in die in de hele gemeente inzetbaar is. Maak bekend waar vaste 
standplaatsen met de bezoektijden zijn.  
 
Wonen  
Belangrijk is dat er ingespeeld wordt op de vergrijzing. In Hollands Kroon moet ruimte zijn 
voor nieuwe initiatieven die in de maatschappij ontstaan, zoals Thuishuis, collectieve woon-
vormen. De bouw van seniorenwoningen in Kruiszwin dient gerealiseerd te worden. 

 
Er moet goede en betaalbare huisvesting voor jongeren zijn. Ook hier kan aan collectieve 
woonvormen gedacht worden waarvoor leegkomende panden gebruikt kunnen worden. In 
kernen waar onderwijs aangeboden wordt dienen betaalbare woningen te zijn om het voor 
jonge gezinnen aantrekkelijk te maken zich hier te vestigen. 

 
Recreatiewoningen, die voldoen aan de eisen van de gemeentelijke bouwverordening of het 
bouwbesluit dat gold op het moment van afgifte van de bouwvergunning, moeten permanent 
bewoond kunnen worden. Zij voorzien in betaalbare huisvesting voor jongeren en alleen-
staanden. 
 
Sociaal domein  
Hollands Kroon heeft aandacht voor inwoners in kwetsbare omstandigheden. Als ondersteu-
ning vanuit het eigen netwerk (familie, vrienden, maatschappelijke verbanden) te kort schiet 
of ontbreekt, zorgt de gemeente voor ondersteuning en worden zij geholpen om weer regie 
en verantwoordelijkheid over hun leven te verkrijgen. 

 
Bij een hulpvraag moeten inwoners optimale keuzevrijheid hebben in het kiezen van een or-
ganisatie die bij hen past. Daarbij is het van belang dat lokale organisaties ook tot de 
zorgaanbieders behoren. 
 
Hollands Kroon voert een preventief gezondheidsbeleid gericht op het voorkomen van proble-
men en stimuleert een gezonde levensstijl. Daarbij hoort het openhouden van sportaccommo-
daties en zwembaden. Inzetten op een preventief beleid betekent besparing van kosten op 
langere termijn.    

 
Het gebruik van domotica kan een bijdrage leveren aan het zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
blijven wonen van ouderen en inwoners met een beperking. De gemeente neemt een actieve 
rol voor een structurele aanpak van het invoeren van domotica. Daarbij hoort ook het inrich-
ten van een centraal meld– en controlepunt dat met zorginstellingen en de kennis en techno-
logie van bedrijven als ZIGGO opgezet kan worden. 

 
Ouderenbeleid wordt in samenspraak met inwoners en belangenorganisaties opgesteld. 
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Cultuur  
Met het oude en nieuwe land is Hollands Kroon uniek. De culturele kenmerken van de ge-
meente zijn veelzijdig en vergen behoud en waardering. Kunst en cultuur draagt bij aan het 
welzijn van inwoners, de ontwikkeling van jongeren en een stimulerend woon- en werkkli-
maat. Er wordt een cultuurfonds ingesteld waaruit educatieve onderwijsprojecten worden ge-
faciliteerd. 

 
Via het nieuw vorm te geven subsidiebeleid (Hollands Kroonse uitdaging) worden inwoners 
gestimuleerd initiatieven te ontplooien en daar ook invulling aan te geven. 

 
De culturele kenmerken van de gemeente zijn uniek en vragen behoud en waardering. 
 
Natuur,  landschap en milieu  
De landschappelijke en culturele waarden van de deelgebieden en dorpskernen worden (h)
erkend en bewaakt. Natuurbeleving ondersteunt de leefbaarheid en recreatieve waarden van 
ons gebied. Dit kan versterkt worden door de aanleg van een netwerk aan fietspaden waar-
van een stimulans uitgaat voor toeristische ontwikkelingen.  
Natuurontwikkeling vindt niet alleen plaats in het Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Er is ruim-
te voor nieuwe initiatieven buiten het NNN. De gebieden in het NNN worden met elkaar ver-
bonden. Aanleg van nieuwe waterberging wordt gecombineerd met natuurontwikkeling. Waar 
mogelijk worden deze aangelegd nabij en verbonden met het NNN om zo robuustere natuur-
gebieden te verkrijgen. 

 
Een belangrijk en kenmerkend onderdeel van ons landschap zijn bomen. Dit bomenbestand 
dient behouden te blijven. Wanneer kap noodzakelijk is dient vervangende aanplant plaats te 
vinden. 
 
Alternatieve energie en duurzaamheid  
Hollands Kroon participeert in Energy Valley en wil actief bijdragen aan de ontwikkeling van 
nieuwe, milieuvriendelijke en op duurzaamheid gerichte energiebronnen. De ontwikkeling van 
duurzame bronnen wordt gefaciliteerd.  
Hollands Kroon streeft er naar een energie neutrale gemeente te worden. Kernen, buurt-
schappen en bedrijventerreinen voorzien in hun energiebehoefte door middel van duurzame 
bronnen. Inwoners en ondernemers worden gestimuleerd hierin bij te dragen. Onder andere 
met isolatieprogramma's wordt het energieverbruik teruggedrongen. Het Windpark Wieringer-
meer is realiteit maar voor nieuwe grootschalige windprojecten is geen plaats. Windenergie 
wordt alleen kleinschalig toegepast. 
 

 
Economie  
Het economisch beleid is gericht op instandhouding en bevordering van de economische 
kernkwaliteiten van de gemeente en de regio. LADA onderschrijft het belang van een sterke 
Noordkop voor economische groei, werkgelegenheid, toerisme en recreatie. 

 
Hollands Kroon stimuleert de ontwikkeling en aanwending van alternatieve, duurzame ener-
giebronnen. Hollands Kroon streeft naar een circulaire economie. 
De A7 is de slagader voor de economie in Hollands Kroon. AgriportA7 en Robbenplaat bie-
den volop mogelijkheden voor vestiging van nieuwe bedrijven. Voor kleine ondernemers blij-
ven de kleinschalige bedrijventerreinen de aangewezen plaatsen om zich te vestigen.  
De regionale activiteiten in de visserij concentreren zich in Den Oever dat zich heeft ontwik-
keld tot een regionaal centrum voor de visserij met verwerkende industrieën en een regionale 
afslag. Door stimulering van nieuwe, hoogwaardige en innovatieve bedrijvigheid worden nieu-
we kansen voor ontwikkeling en werkgelegenheid geschapen. Een verdere krachtige stimule-
ring van toerisme en (water)recreatie biedt vooral aan kleine ondernemers kansen. 
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LADA onderschrijft de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030 van de Verenigde Naties 
en wil de komende raadsperiode onderzoeken op welke manier de gemeente Hollands Kroon 
kan bijdragen om (een aantal van) deze doelen te bereiken met als inzet om een Global 
Goals (voorheen Millennium) gemeente te worden. 

 
Infrastructuur  
Bereikbaarheid van dorpen, bedrijven en agrarische gebieden dient gegarandeerd te worden. 
Een goed onderhouden wegennet bevordert de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van Hol-
lands Kroon. Overmatig gebruik door zwaar vracht- en agrarisch verkeer dient gereguleerd te 
worden waarbij dorpskernen worden ontzien. 

 
Bestaande, vaak historische verbindingen over dijken en door dorpen zijn niet meer geschikt 
voor het huidige, zware vrachtverkeer. Gevaarlijke situaties voor het langzame verkeer treden 
meer en meer op. Alternatieve verbindingen die zorgen voor een scheiding tussen zwaar en 
lokaal verkeer zijn noodzakelijk. Het openbaar vervoer in Hollands Kroon dient er op gericht 
te zijn de oude dorpskernen bereikbaar te houden. Het huidige net aan buslijnen moet in 
stand blijven. 

 
Kanalen en watergangen dienen goed onderhouden te worden om goede afwatering bij over-
vloedige regenval te garanderen. Een goed onderhouden en aantrekkelijk stelsel van water-
wegen biedt kansen op toeristische en recreatieve ontwikkelingen. 

 
Digitale ontsluiting van de buitengebieden dient bevorderd te worden. Dit kan aantrekkende 
effecten hebben op de (vernieuwing van) lokale economie. 

 
Openbare orde, handhaving 
De burger moet zich veilig voelen in zijn leefomgeving. Sociale controle en handhaving spelen 
hierbij een belangrijke rol. Extra aandacht dient er te zijn voor drugsoverlast. Handhaving dient 
consequent aangepakt en uitgevoerd te worden. 
.  
Regionale samenwerking  
Ontwikkelingen op lokale schaal worden waar nodig op eigen initiatief gestart en zijn altijd op 
vrijwillige basis. Regionale, intergemeentelijke en provinciale ontwikkelingen worden actief 
nagestreefd en zo nodig geïnitieerd. Naast de samenwerkingsverbanden in de Noordkop 
zoekt Hollands Kroon samenwerking met Medemblik en Opmeer. De Noordkop en Westfries-
land raken steeds meer geïntegreerd en werken op velerlei terreinen samen.  

 
De Regionale Raadscommissie Noordkop blijft de status van adviescommissie behouden. 


