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Agenda 
 

maandag 25 maart 20.00 uur 
openbare fractievergadering 

mfc de Doorbraak, Kreileroord 

 
donderdag 28 maart 20.00 uur 

raadsvergadering,  Anna Paulowna      
 

maandag 15 april 20.00 uur 
algemene ledenvergadering 

Cultuurhuis De Kolk, Lutjewinkel  
 

dinsdag 23 april  20.00 uur 
openbare fractievergadering 

 
donderdag 25 april 20.00 uur 

raadsvergadering,  Anna Paulowna  
 
 

 
 

In dit nummer 
 

Verslag openbare fractievergadering 

Uit de fractie 
 

Opinie: Schaf de provincie maar af 
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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 
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Openbare  fractievergadering  
 

Op de openbare fractievergadering van 
woensdag 18 februari in De Prins Maurits in 
Nieuwe Niedorp werden weer diverse onder-
werpen besproken. Daar was voldoende tijd 
voor omdat er opnieuw een kleine agenda te 
behandelen viel waarop slechts een be-
spreekpunt: de uitbreiding van het winkelcen-
trum in Nieuwe Niedorp. Verder  slechts ha-
merstukken. 
 
Code Oranje 
Van Code Oranje is een mail ontvangen ge-
richt aan LADA, OHK en Anders! waarin ge-
vraagd wordt of regionale samenwerking van 
lokale partijen in Hollands Kroon mogelijk is.. 
Gezien ervaringen in de raad zien wij geen 
goede mogelijkheden. De samenwerking 
moet gebaseerd zijn op Democratie Anders. 
Dat missen we bij OHK, waarvan Alexander 
Bugel heeft aangegeven er niet aan mee te 
werken.  Dit is een zaak voor het bestuur dat 
de mail zal beantwoorden. Er wordt contact 
gezocht met het bestuur van Anders! om te 
vernemen of een gesprek zinvol is. 
 
Treinstation bij Zijdewind                                                    
In Schagen heeft de PvdA een motie inge-
diend waarin opgeroepen wordt om in ge-
sprek te gaan voor realisatie van een treinsta-
tion bij Zijdewind, De PvdA heeft deze motie 
overgenomen om in de raad van 28/02 in te 
dienen. Wij dienen hem mede in. 
 
Achterstallig onderhoud 
Vorig jaar juni heeft de fractie vragen aan het 
college gesteld over het achterstallig onder-
houd van het multifunctionele centrum De 
Doorbraak in Kreileroord. Van gebruikers is 
vernomen dat er nauwelijks  onderhoud is ge-
pleegd ondanks de gedane toezeggingen in 
de beantwoording van onze vragen. Nu acht 
maanden later opnieuw vragen gesteld en om 
opheldering gevraagd waarom het onderhoud 
nog niet is uitgevoerd. 
 
Bestemmingsplan Trambaan (Winkelhart)  
Er ligt een nieuw voorstel tot wijziging van het 
bestemmingsplan. Het betreft alleen de ver-
bouwing/uitbreiding van het winkelcentrum. Er 
is een memo van het college bijgevoegd 
waarin het verkeerscirculatieplan beschreven 
wordt. Dit komt overeen met de wensen van-
uit de raad en ziet er goed uit. Het maakt ech-
ter geen deel uit van het voorstel. Daarom zul-
len wij het voorstel afwijzen. Wij gaan alleen 
akkoord als het verkeerscirculatieplan een in- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tegraal onderdeel van het voorstel uitmaakt. 
 
De heer D. van Soest, namens VVE Ankerhof, 
wil graag weten hoe de plannen zijn voor aan-
leg van het voetpad naar De Koppeling. Hij 
wordt bijgepraat en verneemt ons (bekende) 
standpunt. Dit moet onderdeel uitmaken van 
de plannen tot herinrichting van de openbare 
ruimte rond het winkelcentrum.    
 
Burgerinitiatief 
Het voorstel om een burgerinitiatief in te voe-
ren wordt nog niet behandeld. Er zijn bezwa-
ren ingediend tegen het vereiste corum van 
30 ondertekenaars dat te laag bevonden 
wordt. Wordt vervolgd. 
 

Installatie nieuwe burgemeester  
De vergadering was niet openbaar waardoor 
Peter Couwenhoven, als fractieondersteuner 
en Lida Brussaard, niet aanwezig konden zijn. 
Er is bezwaar gemaakt maar dat werd afge-
wezen door bestuurssecretariaat, verantwoor-
delijk voor de organisatie van deze avond. Dit 
had een openbare vergadering moeten zijn. 
Fractievoorzitter Henk van Gameren heeft het 
in het presidium aangekaart.  
 
 
Sportcampus Wieringerwerf 
In de rondvraag deelt Peter Couwenhoven 
mee dat de Rabobank en Microsoft participe-
ren in de sportcampus Wieringerwerf. Micro-
soft doneert jaarlijks en stelt voor dit jaar een 
bedrag van € 100.000,- ter beschikking voor 
het  realiseren van een technieklokaal (met 
inrichting) in de nieuw te bouwen brede 
school. 
 
 
 

 
Algemene  ledenvergadering 

 
maandag 15 april 

aanvang 20.00 uur. 
 

 Cultuurhuis De Kolk 
Weereweg 32 

17732 LL Lutjewinkel;  
 

uitnodiging en stukken worden 
 u per mail toegezonden . 
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De raadsvergadering van 28 februari was de eerste waarin onze nieuwe burgemeester Rian van 
Dam de vergadering voor zat. Duidelijk een andere stijl dan haar voorganger. 
Slechts twee punten op de agenda leverden discussie op. De behandeling van de wijziging be-
stemmingsplan Trambaan om de uitbreiding van het  winkelcentrum mogelijk te maken en de 
twee moties met als thema de haalbaarheid van een treinstation nabij Zijdewind.   

UIT  DE  FRACTIE 

Wijziging bestemmingsplan Trambaan  
Het gewijzigde voorstel lag nu ter beoordeling. 
Het beperkt zich tot de uitbreiding van het Win-
kelcentrum. De plannen met de groenstrook 
langs het park zijn uit het voorstel gehaald. In 
een aparte memo schetst het college hoe het 
de verkeerscirculatie rond het uitgebreide cen-
trum ziet. Het maakt geen onderdeel uit van 
het voorliggend voorstel. Dit was voor een 
groot deel van de raad niet acceptabel. De 
angst was dat  na vaststelling van de wijziging 
van het bestemmingsplan maar afgewacht 
moet worden hoe de verkeersplannen uitge-
werkt worden. Na een stevige discussie kwam 
wethouder Groot met de toezegging binnen 
zes weken een beeldvormende vergadering uit 
te schrijven waarin met raad en inwoners de 
plannen besproken zullen worden. Daarmee 
ging de raad, behalve SHK, akkoord en werd 
het voorstel tot wijziging van het bestemmings-
plan Trambaan vastgesteld.  
 
Treinstation 
Er werden twee moties ingediend waarin ge-
vraagd werd om te onderzoeken wat de moge-
lijkheden zijn van een treinstation nabij Zijde-
wind. Dat zorgde voor verwarring. 
De PvdA legde de aangekondigde motie voor 
aan alle fracties met het verzoek om mede te 
ondertekenen. Alleen D66 en VVD deden dat  
niet en kwamen met een eigen motie waarin 
gevraagd werd om het onderzoek naar een 
mogelijk station nabij Zijdewind in te brengen in 
het al lopende onderzoek naar verbetering van 
de bereikbaarheid en mobiliteit in Hollands 
Kroon en de Kopgemeenten. In de discussie 
slaagde men er  niet in om tot elkaar te komen. 
Wethouder Meskers deed de toezegging dat hij 
zal nagaan of een onderzoek echt zin heeft. 
LADA pleitte er voor om beide moties  in stem-
ming te brengen maar vond geen gehoor. Na 
een  schorsing werden beide moties  ingetrok-

ken en ging men 
raadsbreed akkoord 
met de toezegging van 
het college. 
 
De PvdA-motie resul-
teerde in de volgende 
oproep aan het colle-
ge: 
 
1. Om in samenwer-

king met de ge-
meente Schagen en de Provincie 
vóór het zomerreces 2019 een haal-
baarheidsonderzoek te starten naar 
de mogelijkheden van de realisatie 
van een station nabij Waarland en De 
Weel, zodat een extra stop tussen 
Den Helder en Alkmaar kan worden 
gemaakt; 

2.    Bij dit onderzoek alle gemeenten in het 
treintraject Alkmaar-Den Helder te betrek-
ken als belanghebbenden; 

3. De kosten van het haalbaarheids-
onderzoek te delen met de ge-
meente Schagen, NS, Prorail en 
de Provincie. 

 
Onderhoud mfc De Doorbraak  
Uit beantwoording van onze vragen blijkt 
dat het onderhoud is doorgeschoven naar 
2019. Klachten over reeds uitgevoerd 
werk zijn niet bij de gemeente bekend. Er 
zal naar worden geïnformeerd. De fractie 
heeft de gebruikers van de antwoorden in 
kennis gesteld.  

 
openbare fractievergadering 

 
maandag 25 maart 
aanvang 20.00 uur   

 
locatie: 

mfc De Doorbraak 
Bollenstraat 66 

Kreileroord 
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Opinie:  

'Schaf  de  provincie  maar  af;  

met  de  gemeenten  en  het  rijk  redden we  het  ook  wel' 
 
Er komen weer verkiezingen aan. De overheid vertelt in spotjes dat we ons 
land moeten zien als een koor. 'Iedere stem draagt iets bij.' Daarom moeten 
we allemaal meezingen. Ik had de provincie nog nooit als koor gezien, laat 
staan dat ik ooit een lidmaatschap heb overwogen. De afgelopen vier jaar 
heb ik het koor ook nauwelijks gehoord. 

door Bert Roodhof 

De provincie is stil. Hoogleraar Bestuurskunde Michiel de Vries concludeert in 
Trouw dat provinciale bestuurders en politici amper contact hebben met de 
kiezers. Gedeputeerden overleggen vooral met organisaties, niet met bur-
gers. 'Ik zie ze niet, ik hoor ze niet en weet niet wat ze doen.' Uit onderzoek 
van De Vries naar debatonderwerpen in de Staten van Gelderland blijkt dat er 
vooral wordt gediscussieerd over omgevings- en gebiedsplannen en over de 
interne provinciale organisatie. Overigens is er van debat vrijwel geen sprake, 
omdat alle partijen het eigenlijk steeds met elkaar eens zijn. In Noord-Holland 
zal het niet heel anders zijn. Het gevolg blijkt uit een ander onderzoek: slechts 
een derde van de inwoners van Noord-Holland voelt zich betrokken bij de 
provincie. 

Het is een somber beeld. Provinciale bestuurders die over de hoofden van de 
burgers heen besturen, het vooral over zichzelf hebben en die niet discussië-
ren. 

Een laatste argument voor de provinciale verkiezingen is dat ze nodig zouden 
zijn om daarna de leden van de Eerste Kamer te kiezen. Dat argument is ech-
ter wel heel zwak. Die vijfenzeventig Eerste-Kamerleden kunnen we immers 
net zo goed rechtstreeks kiezen. In de negentiende eeuw pleitte Thorbecke 
daar al voor. Kortom, de provincie heeft geen meerwaarde meer. Beter is om 
provincies af te schaffen en hun wettelijke taken te laten uitvoeren door een 
agentschap. Dat scheelt meteen een verkiezingscircus dat door de landelijke 
politiek wordt gekaapt en waar steeds minder mensen of afkomen. 
Dan maar niet gaan stemmen? Toch maar wel. Maar dan wel op kandidaten 
die hard kunnen meezingen. Kandidaten die duidelijk kunnen maken waar de 
provincie goed voor is, kandidaten die zonodig durven aandringen op het 
schrappen van een bestuurslaag die steeds nuttelozer wordt.   
 
Bert Roodhof woont in Castricum, is lid van D66 en  schrijft iedere zaterdag op de fa-
cebook-pagina van D66 Castricum – op eigen titel - over zaken die hem bezig houden. 
Bovenstaand e column is een verkorte versie die jij op genoemde facebook-pagina 
publiceerde. 

           www.ctrhollandskroon.nl 


