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openbare fractievergadering 
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openbare fractievergadering 
De Kolk, Lutjewinkel 

 
 
 
 
 

In dit nummer 
 

Van het bestuur  

Onze kandidaten 

Website vernieuwd 

Welkom Daan 

Nog een nieuw gezicht binnen LADA 

Verslag fractievergadering 
 

Open ruimte Leijerdijk blijft open 
 

Correctief referendum 
 

Uit de fractie 
 

Persbericht 
 

 

Colofon 
 

bestuur 
 

voorzitter 
Jos Witte                              0223-533159 

voorzitter@lada.nu 
 
secretaris 
Nel Slob                               0224-541718 
secretaris@lada.nu 
 
penningmeester 
Lavinia Grooten                    06-14891872 
penningmeester@lada.nu 
 
lid 
Moray Juffermans                06-83778328 
 

 
fractie 

fractievoorzitter 
Henk van Gameren              Wieringerwaard 
06-24441659 
henkvangameren@hollandskroon.nl 
 
lid 
Daan Pruimboom                 Hippolytushoef 
06-81090074 
daanpruimboom@hollandskroon.nl 
 
fractiesecretaris 
Peter Couwenhoven            Nieuwe Niedorp        
06-25311671  
fractielada@lada.nu 
 

 
redactie 

redactie@lada.nu 
www.lada.nu 

 
bank NL03 RABO 0123077966    

 tnv penningmeester LADA 



LADAnieuwsbrief 118                                                                2                                                                          januari 2022 

 
 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen nemen LADA en ANDERS ! met een geza-
menlijke kandidatenlijst deel aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. In de afgelopen perio-
de hebben we samen met de vertegenwoordigers van ANDERS ! gewerkt aan het verkiezingspro-
gramma en de kandidatenlijst. Het gezamenlijke verkiezingsprogramma vinden we als bestuur 
een mooi en gebalanceerd programma waarin de LADA kernpunten duidelijk zijn te herkennen. 
 
De kandidatenlijst biedt naast ervaring ook plaats aan jong talent. De lijst kent  een evenwichtige 
verdeling over de kernen en een goede verhouding man/vrouw en wordt aangevoerd door de bei-
de fractievoorzitters in de huidige gemeenteraad.  
Verder zijn we druk bezig met de verkiezingscampagne. De verkiezingsposter is gereed en zal 
zeker opvallen tussen die van de andere partijen.  
 
Ook is er een campagne website opgezet: https://democratieanders.nl  
Hier vindt u het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst en het campagne nieuws. Met het goe-
de verkiezingsprogramma en de mooie kandidatenlijst denken we dat de combinatie LADA & AN-
DERS ! een aantrekkelijke keuze is voor veel inwoners van Hollands Kroon.  
 
  

 

 

                 Onze  kandidaten 
 
 1. Henk van Gameren      
 2. Dorien Sijbenga - van den Outenaar (A!)                              
 3. Koos van Herk 
 4. Lida Brussaard - Ursem 
 5. Anneke Romar - Loer (A!) 
 6. Daan Pruimboom 
 7. Edwin van Stam (A!) 
 8. Moray Juffermans 
 9. Lavinia Grooten - Klomp 
10. Nico de Vries (A!) 
11. Emma Witte 
12. Peter Couwenhoven 
13. Rien Hoekenga (A!) 
14. Nel Slob 
15. Arjen Voogt (A!) 
16. Frans Lansink 
17. Harry Klomp 

VAN  HET  BESTUUR 

Website  vernieuwd 
 
Het nieuwe adres van de website is 
www.lada.nu. Gebruik dit vanaf nu. Op 
de site vindt u een knop discussieplein 
waarop inwoners actief kunnen reage-
ren en discussiëren. LADA heeft een 
vernieuwde Facebook-pagina, welke 
te bereiken is via onze site. 
Uiteraard ook een link naar onze cam-
pagnesite https://democratieanders.nl/ 
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Welkom  Daan 
 
Na een intensief en goed ver lopen inhoudelijke gesprek 
heeft Daan Pruimboom bekend gemaakt dat hij overstapt 
naar de LADA-fractie. LADA ziet in Daan een welkome ver-
sterking en is verheugd met zijn komst.  
 
Beste leden van LADA, 
 
Mijn naam is Daan Pruimboom, 23 jaar oud en woonachtig 
op Wieringen in Hippolytushoef.  
Zoals jullie wellicht al hebben vernomen, heb ik mij sinds 
kort aangesloten bij de fractie LADA. Ik zal ook op de kan-
didatenlijst verschijnen voor LADA voor de komende ge-
meenteraadsverkiezingen. Hoog tijd dus om mij even voor 
te stellen. 

Als geboren en getogen Wieringer voel ik mij 
sterk verbonden met onze gemeente, en wil ik 
mij voor 100% inzetten om de belangen van 
onze inwoners te vertegenwoordigen. Ik ben 
net klaar met studeren. Ik heb eerst een bache-
lor sociologie, en daarna een master politieke 
wetenschappen afgerond. Daarnaast ben ik 
medeoprichter van een bedrijf dat politieke 
campagnes faciliteert voor partijen, waarmee ik 
voornamelijk in Groot-Brittannië opereer.  
 
Ik ben de afgelopen 3.5 jaar gemeenteraadslid 
geweest voor Onafhankelijk Hollands Kroon. 
Sinds mijn aantreden in 2018 heb ik mij ten vol-
le ingezet voor de lokale belangen binnen onze 
gemeente en het raadswerk heeft mij altijd veel 
energie en voldoening gegeven. Helaas is de 
afgelopen maanden duidelijk geworden dat er 
een groot verschil van inzicht bestaat over hoe 
men met elkaar dient te communiceren, en hoe 
bestuur en fractievoorzitter dienen om te gaan 
met andere fractieleden. Door de houding en 
het gedrag van zowel het bestuur als de frac-
tievoorzitter van OHK, is sprake van een onge-
wenste werksfeer en een gebrek aan onderling 
vertrouwen, waardoor ik mij niet optimaal kan 

inzetten voor de belangen van de  kiezers die 
op mij hebben gestemd tijdens de vorige ge-
meenteraadsverkiezingen. Er is sprake van 
een verziekte werksfeer en een vertrouwens-
breuk. Ik haal veel energie en voldoening uit 
het raadwerk, en ik vind het geweldig om mij in 
te zetten voor de lokale belangen in onze ge-
meente. Daarom ben ik van mening dat ik nog 
niet klaar ben met het werk waar ik mij drieën-
half jaar vol passie voor heb mogen inzetten. 
 
LADA heeft mij met open armen ontvangen en 
geeft wel blijk van wederzijdse openheid, eer-
lijkheid en vertrouwen. Het partijprogramma 
van LADA wijkt weinig af van het partijprogram-
ma waar ik mij de afgelopen jaren aan heb ge-
committeerd, en strookt heel goed met mijn vi-
sie op waar een gemeenteraad zich voor in zou 
moeten zetten. Ik ben en blijf een gedreven 
volksvertegenwoordiger, en ik heb er alle ver-
trouwen in dat ik deze rol bij LADA goed kan 
vervullen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Drs. D.J. Pruimboom 

openbare fractievergadering 
 

maandag 07 februari 
aanvang 20.00 uur   

 
locatie: 

Dorpshuis De Oude School 
Populierenlaan 23a 

1766JD  Wieringerwaard 
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Nog  een  nieuw  gezicht  binnen  LADA 
 
Koos van Herk, een nog niet zo’n bekende naam in Anna Paulowna,  wie is dat dan? 
Geboren op een steenworp afstand van  Keukenhof en getogen in Noordwijk Binnen, de zuid zeg-
gen ze dan in Breezand en  Breezand vanuit de Bollenstreek, de noord!  Samen met mijn vrouw 
Lia Elfering wonen wij sinds mei 2021, aan de Molenvaart, beter bekent  als  de Lange Kant! Lia, 
met wie ik nu 52 jaar samen ben, woont  nu 300 meter van de plaats waar ze geboren is, een ge-
boren en getogen polderse!  De reden dat we hier nu wonen is dan duidelijk! Onder het motto de 
eerste levensjaren in de polder, daar passen de laatste helemaal bij! 

Het kon niet anders dan dat ik via haar de pol-
der heb leren kennen, van de Molenvaart, 
Spoorput de Nieuweweg,  waar ze woonde, tot 
Neuvel  en politie Brink, deze laatste, de vader 
van Lia haar vriendin is, op zeker, mijn voor-
beeld geweest voor mijn latere loopbaan bij de 
politie! Elk jaar, zoals ik dat noem, op bede-
vaart naar de polder, een week op de camping, 
aan de Stoomweg  en dan op de fiets de polder 
door, geweldig! 
 
Na eerst de school voor water en wegenbouw 
te hebben gevolgd,  een jaar assistent uitvoer-
der  in de wegenbouw , militaire dienst,  in een 
wegenbouwcompagnie, bij het regiment der 
Genie volgde de politie academie Amsterdam. 
Daar de wereld leren kennen in de roerige ja-
ren 60/70! Leerzaam, van Maagdenhuis, Bijen-
korfrellen(slaapverbod) , mariniers op de Dam 
tot de Warmoesstraat, later naar Leidschen-
dam, waar ik alle sporten van het politiebedrijf
(o.a verkeersadviseur, persvoorlichter) heb be-
oefend tot aan plaatsvervangend korpschef 
toe! Daar naast, doch binnen de politie actief 
geweest als voorzitter van de ondernemings-
raad, voorzitter van politiebond regio Haaglan-
den en  bondsbestuurder van een politiebond.  
Een mooie tijd!  
Na mijn pensionering nog examinator, gecom-
mitteerde  bij de politieacademie, toezichthou-
der openbare ruimte, bouw en wonen en leer-
plichtambtenaar  bij de toenmalige gemeente 
Noordwijkerhout geweest 
 
Privé 
Samen met Lia de ouders van twee leuke 
dochters en grootouders van vijf kleinkinderen, 
dat is best genieten! In verenigingen  actief ge-
weest, voorzitter van ouderraden, ijsclubs, tot 
het oprichten van een Reddingsbrigade, een 
IJsclub en een schaatstoertocht toe, helaas de-
ze laatste is nog nooit verreden, maar de eer-
ste keer komt elke dag dichterbij! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuurlijk  
Ik ken het klappen van de zweep. Ik ben 12 
jaar raadslid geweest in de Raad van Voor-
schoten, met rechte rug en betrokken bij de 
burger die ik vertegenwoordigde, zonder blad 
voor de mond en altijd gegaan voor wat ik vond 
dat goed was voor het dorp ! Wars van ja knik-
ken, omdat dat beter was voor een baantje hier 
of daar! 
In deze periode voorzitter geweest van be-
stuurlijke commissies, de voorzitter bij hoorzit-
tingen bij burger inspraak  en de nestor en  
plaatsvervangend raadsvoorzitter, veel ge-
leerd, maar zeker niet uitgeblust! 
Wat ik zelf belangrijk vind is het mentorschap, 
dat ik bekleed voor twee geestelijk gebrekkige 
mensen  zinvol, dankbaar en leuk om te doen. 
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Verslag  fractievergadering 
 

De Coronamaatregelen maakten het onmogelijk om de gecombineerde fractie-en ledenvergade-
ring op 22 januari in de Meerbaak te houden. Besloten werd om met de (steun)fractie digitaal te 
vergaderen. Agendapunten waren de stand van zaken in de aanloop naar de verkiezingen en de 
raadsagenda voor 27 januari.  

Mededelingen verkiezingen                                                                                                                                       
Jos doet verslag van de stand van zaken.                                                    
De samenwerking met ANDERS ! verloopt wat 
stroef. We moeten aan elkaar wennen. Het is 
duidelijk dat er twee culturen bij elkaar komen 
en daar is wat tijd voor nodig om tot een goede 
samenwerking te komen. 
Theo Jongerling heeft zich teruggetrokken van 
de kandidatenlijst. Aanleiding is een niet geho-
noreerd verzoek om alsnog op plaats 3 ge-
plaatst te worden. Het bestuur kon daar niet 
aan voldoen.De volgorde is op de ledenverga-
dering van 4 december vastgesteld, daarin gaf 
Theo aan geen interesse in een verkiesbare 
plaats te hebben en zal zijn besluit nader toe-
lichten in een brief aan het bestuur. 
 
Verkiezingsprogramma LADA                                                                                                             
Lida stelt  voor om onder het kopje Wonen toe-
voegen: bouw tiny houses faciliteren. Dit  wordt 
alsnog toegevoegd. 
 
Verkiezingsprogramma LADA & ANDERS !                                                                                                      
Hoewel de afzonderlijke programma’s veel 
overeenkomsten hebben kostte het tijd om tot 
een gemeenschappelijke versie te komen. Het 
verschil zit vooral in de korte zakelijke benade-
ring van LADA en de wat algemenere en filoso-
fische benadering van ANDERS ! Uiteindelijk is 
er  een werkbaar concept uitgekomen, ingeleid 
door tien speerpunten. 
Lida merkt op dat onder het kopje relatie bur-
ger – overheid wordt vermeld dat de overheid 
niet mag dwingen tot uitsluitend elektronische 
communicatie. Onder participatie wordt ver-
meld dat de digitale mogelijkheden gebruikt 
kunnen worden om een referendum te houden. 
Dit is in tegenspraak met elkaar. Het wordt ge-
wijzigd in:  LADA & ANDERS ! wil de betrok-
kenheid van burgers bij het lokale bestuur ver-
groten door over belangrijke onderwerpen de 
bevolking door middel van een referendum te 
raadplegen.  Met deze correctie wordt het ge-
meenschappelijke programma akkoord bevon-
den. 
 
Kandidatenlijst LADA&ANDERS ! 
ANDERS !–kandidaat Anastasia Melkova, Rus-
sische nationaliteit, voldoet niet aan de eisen 
(te kort in Nederland) en moet van de lijst ge-
haald worden. Wij gaan geen nieuwe kandidaat 

toestaan omdat dan de instemmingsverklarin-
gen opnieuw ingevuld moeten worden. Gaan 
we niet doen. Daar is te kort tijd voor.  De kan-
didatenlijst moet maandag 24 januari ingele-
verd worden ter controle. Definitieve kandidaat-
stelling vindt 30 januari plaats. 
 
Campagne 
Henk doet verslag van de stand van zaken. Er 
wordt van gedachten gewisseld hoe de cam-
pagne te voeren. Thema is “Samen Lokaal!”, 
wij zoeken de verbinding. Henk en Dorien gaan 
samen de debatten en interviews in. 
Er is een goed ontwerp voor een poster op de 
Trotter (digitale) borden die op  verschillende 
plaatsen in de gemeente geplaatst worden. 
Ook voor posters en flyers is een ontwerp ge-
maakt. Dit geldt ook voor andere kandidaten. 
Het moet mogelijk zijn dat zij zich in hun eigen 
kern kunnen profileren. Voorwaarde is dat de 
LADA&ANDERS ! opmaak voor flyers en pos-
ters leidend is. 
Besloten wordt om zaterdag 29 januari ten hui-
ze van Koos de plannen verder uit te werken. 
 
Ingekomen stukken fractie 
In een mail verwijst Veilig Verkeer Nederland 
afdeling Wieringerland naar een onderzoek 
waaruit blijkt dat in Hollands Kroon meer onge-
vallen zijn door vallen dan in andere gemeen-
ten. Het CDA vraagt in een motie om hier on-
derzoek naar te doen. Lijkt fractie overbodig. Is 
wel bekend, het onderhoud van de voetpaden 
en trottoirs zal beter moeten.   

Kustvisie IJsselmeerkust ‘Aan ‘t meer 2030’                                                                                       
Opnieuw staat dit onderwerp ter oordeelvor-
ming op de agenda. Bij de eerste behandeling 
gaf het CDA aan de visie te willen amenderen 
waarop besloten werd om meer tijd nemen om 
meer informatie op te halen. Zoals het nu ge-
presenteerd wordt, vindt de fractie geen nieu-
we punten in het plan. Kennelijk is er in het co-
alitieoverleg overeenstemming bereikt. Voor de 
fractie is de aanleg van eilanden bestemd voor 
het plaatsen van zonnepanelen in de Wierin-
gerhoek niet acceptabel. Dit gaat niet samen 
met de plannen van Rijkswaterstaat voor na-
tuurontwikkeling in dit gebied. Wij zullen de 
kustvisie afwijzen.                                          > 
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Bestemmingsplan Nieuwesluizerweg 42  
Slootdorp                                                                              
Dit betreft de locatie Joods Werkdorp. Voorstel 
is om de vestiging van 160 arbeidsmigranten 
mogelijk te maken met als voorwaarde dat 70% 
van het hoofdgebouw ter beschikking komt 
voor een herinneringscentrum en museum. 
Huisvesten van arbeidsmigranten op deze lo-
catie is in strijd met de ‘Beleidsregels logies-
functies tijdelijke medewerkers’. De fractie zal 
niet met het gewijzigde voorstel instemmen. 

Principeverzoek logies arbeidsmigranten 
Wagenpad 10                                                                                 
Het betreft een verzoek tot uitbreiding van het 
aantal plaatsten om 440 tijdelijke werknemers 
te huisvesten. Het bedrijf heeft al vergunningen 
voor het onderbrengen van tijdelijke medewer-
kers. Hoewel het voorstel niet aan alle beleids-
regels voldoet, zal de fractie er mee instem-
men. Het voldoet aan de voorwaarde van 
grootschalige opvang op of aan de rand van 
industrieterreinen, een voorwaarde die de frac-
tie consequent hanteert in de beoordeling van 
deze verzoeken. 

 
Startbudget opstartfase toekomstbestendig 
Sportpark Hollands Kroon Zuid  
In Nieuwe Niedorp en Winkel zijn verschillende 
verenigingen en organisaties bij elkaar geko-
men en hebben een regiegroep gevormd die 
moet gaan onderzoeken of een gezamenlijk 
nieuw sportcomplex ontwikkeld kan worden. 
Hiertoe is een verzoek ingediend voor een 
startbudget van € 45.980 om dit onderzoek mo-
gelijk te maken. Daar kan de fractie mee in-
stemmen. Ons beleid is immers kansrijke initia-
tieven uit de bevolking te ondersteunen en te 
stimuleren. 

<                                                                                                                        

Open  ruimte  Leijerdijk  blijft  open. 
 
In de vergadering van 3 september 2020 heeft 
de raad met grote meerderheid ingestemd met 
het bestemmingsplan ‘Uitbreiding bloembollen-
bedrijf Leijerdijk 5 Nieuwe Niedorp”. Daarmee 
werd het mogelijk om een opslagloods te bou-
wen in het open gebied aan de Leijerdijk. 
LADA heeft tegen dit bestemmingsplan ge-
stemd omdat het in onze ogen een onaan-
vaardbare aantasting van het landschap ter 
plekke is.  
Omwonenden zijn in beroep gegaan bij de 
Raad van State. In de uitspraak op 8 december 
2021 heeft de Raad het beroep gegrond ver-
klaard en het besluit van de gemeente nietig 
verklaard. 
LADA heeft met voldoening van de uitspraak 
kennis genomen waarmee het open gebied 
tussen de Leijerdijk, Oude Niedorp en Verlaat 
niet aangetast wordt. 
 
 
 

Correctief referendum 
 
Behalve voor een betere aansluiting van het beleid pleit het 
Sociaal Cultureel Planbureau er ook voor om de burgerpar-
ticipatie beter vorm te geven. Zo pleit het SCP voor een 
correctief referendum. Volgens het planbureau is dat "de 
gewenste noodrem bij gebrek aan draagvlak voor een par-
lementaire beslissing". 
Bij een correctief referendum kunnen wetten die al zijn aan-
genomen door het parlement alsnog verworpen worden 
door burgers. Volgens het SCP is zo'n referendum een be-
ter middel dan de "burgerparticipatie tijdens de uitvoering" 
die het kabinet wil. Bij die vorm van burgerparticipatie kun-
nen mensen invloed uitoefenen via bijvoorbeeld burgerfora, 
digitale participatie en burgerinitiatieven. Volgens het SCP 
spreken dan vaak dezelfde mensen en blijft een groot deel 
van de samenleving ongehoord. 

www.nos.nl 
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UIT  DE  FRACTIE 

Op de raadsagenda van 27 januari stonden vier punten waarover een stevige discussie verwacht 
mocht worden. Dat werd het dan ook waarbij slechts twee punten behandeld werden. Tegen half 
twaalf werd de vergadering geschorst. Twee punten werden behandel: de kustvisie IJsselmeer-
kust en bestemmingsplan Nieuwesluizerweg 42. Bij de behandeling van dit bestemmingsplan , 
het vestigen van arbeidsmigranten op het terrein van het Joods werkdorp kwam wethouder Mes-
kers stevig onder te vuur te liggen. De uitloopvergadering van 1 februari zal ook weer een pittige 
worden.  

Nota van uitgangspunten Omgevingsplan 
Bij het vaststellen van de agenda motiveerde 
OHK-fractievoorzitter Alexander Bügel zijn 
voorstel om dit punt van de agenda af te halen.
Hij vond niet dat deze raad aan het einde van 
haar periode zo’n ingrijpend voorstel moet be-
handelen en dat zou moeten overlaten aan de 
nieuwe raad. Hij kreeg steun van LADA, AN-
DERS ! en CU die dezelfde mening waren toe-
gedaan. Onvoldoende zodat het op de agenda 
bleef staan maar aan behandeling kwam de 
raad niet toe. Het zal dinsdag behandeld wor-
den. 
 
Kustvisie IJsselmeer 
Ook kritiek op de visie kwam er van OHK, AN-
DERS ! en GroenLinks. Het stuk is te complex 
om alle consequenties te overzien. ANDERS ! 
en OHK stelden dan ook voor om de visie in 
losse onderdelen op te knippen en die apart te 
behandelen. Belangrijk punt is de invulling van 
de plannen voor de Wieringerhoek. Vanuit de 
LTO liggen er duidelijke uitspraken over de 
door Rijks Waterstaat ontwikkelde plannen 
voor natuurontwikkeling welke de boerenorga-
nisatie afwijst. Het college steunt dat standpunt 
maar niet openlijk. GL-fractievoorzitter Lilian 
Peters herinnerde wethouder Meskers fijntjes 
aan een eerdere uitspraak: “Ik ken de quote 
van de wethouder om de ellende van de Wie-
ringerhoek buiten de deur te houden.” 
Daarvoor wordt dan verwezen naar de RES 
waarin het plan Buitendijk een belangrijke 
plaats inneemt om in de Wieringerhoek op de 
te ontwikkelen eilanden  zonnenpanelen te 
plaatsen. Ons standpunt is dat Hollands Kroon 
met het windpark Wieringermeer ruim voldoen-
de aan zijn verplichtingen heeft voldaan en dat 
meer energie opwekken binnen de gemeente-
grenzen niet aan de orde is. Wij zullen de kust-
visie  niet vaststellen. Er werden een aantal 
amendementen en moties ingediend.  Ook GL 
en ANDERS ! vinden de visie niet rijp voor be-
sluitvorming. Een meerderheid van de raad 
wel, waardoor dinsdag besluitvormend wordt 
afgehandeld. 
 
 

Bestemmingsplan 
Nieuwesluizerweg 42 
Slootdorp 
Forse kritiek kwam er 
vanuit de hele opposi-
tie. Een onvolledig 
stuk. Veel zaken zijn 
niet geregeld. Zo ontbreekt er riolering, grond 
voor de aanleg van parkeerplaatsen moet aan-
gekocht worden. Ook hierover niets in het voor-
stel. Gaande het debat liet een steeds geïrri-
teerder rakende wethouder Meskers zich ont-
vallen dat over de parkeerplaatsen een dealtje 
is gesloten. Hoe wilde hij niet met de raad de-
len. Ook over de participatie van de omwonen-
den uitte een deel van de oppositie stevige kri-
tiek, duidelijk onvoldoende, wat de wethouder 
verre van zich wierp. Gaande zij betoog werd 
duidelijk hoever Meskers projectontwikkelaar 
Karels tegemoet is gekomen. “Als u vindt dat 
aanleg van riolering noodzakelijk is moet u dat 
aangeven. Ik ben bereid het in het college te 
bespreken.” aldus Meskers. Dit schoot onze 
fractievoorzitter in het verkeerde keelgat en hij 
kwam met een felle reactie: “Ik trek de werkwij-
ze van het college in twijfel en maak me ernsti-
ge zorgen over de gang van zaken.” In dit hele 
dossier wordt ondernemersrisico afgewenteld 
op de gemeente.  
Groot ongenoegen ook dat de raad uit een 
krantenbericht,een dag voor de raadsvergade-
ring, moest vernemen dat het rijk een subsidie 
van € 300.000,-  heeft verstrekt. Na enige aan-
dringen werd toegegeven dat dit al enkele we-
ken bij de gemeente bekend was. Toen ook 
nog bleek dat er veel zaken waar de raad om 
vroeg in een reeds afgesloten anterieure over-
eenkomst en de exploitatie overeenkomst zijn 
opgenomen en daardoor niet openbaar zijn 
vanwege privacy gevoelige informatie over de 
projectontwikkelaar was het genoeg voor de 
raad. De toezegging kwam dat raadsleden op 
het gemeentehuis onder geheimhouding de 
stukken kunnen inzien voor dinsdag. OHK-
voorzitter Alexander Bügel vindt die termijn te-
kort om het allemaal goed te kunnen bestude-
ren en stelde dat het voorstel niet rijp is voor 
besluitvorming en de behandeling te schorsen. 
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         PERSBERICHT 

 
LADA en ANDERS ! hebben het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld waar-
mee zij gezamenlijk aan de  gemeenteraadsverkiezing van 16 maart deelnemen onder de naam 
LADA&ANDERS ! 
 
Onder het motto ‘Samen lokaal!’ wil LADA&ANDERS ! zich samen met de inwoners inzetten voor 
een leefbare gemeente waarin welzijn en welbevinden van de inwoners voorop staat. Inwoners 
hebben daarin een belangrijke en actieve rol. Wonen in de vele kernen van Hollands Kroon moet 
aantrekkelijk blijven. Kernbeheer speelt hier een belangrijke rol in. Inwoners moeten in samen-
spraak met het gemeentebestuur hun eigen kernenbeleid opstellen. De gemeente ondersteunt en 
faciliteert initiatieven van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Om alle 22 ker-
nen vitaal te houden moeten bestaande voorzieningen open blijven. Belangrijk is dat er ook in de 
kleine kernen gebouwd kan worden waarbij aandacht is voor betaalbare woningen. Initiatieven 
vanuit de inwoners zullen wij steunen. 
 
De kieslijst biedt naast ervaring met Daan Pruimboom en Emma Witte ook plaats aan jong talent. 
De lijst kent  een evenwichtige verdeling over de kernen en een goede verhouding man/vrouw en 
wordt aangevoerd door de beide fractievoorzitters in de huidige gemeenteraad, Henk van Game-
ren en Dorien Sijbenga – van den Outenaar. 
 
          1. Henk van Gameren                                     Wieringerwaard                                                
          2. Dorien Sijbenga – van den Outenaar         Middenmeer 
          3. Koos van Herk                                            Anna Paulowna 

          4. Lida Brussaard – Ursem                             Winkel 
          5. Anneke Romar – Loer                                 Breezand 

          6. Daan Pruimboom                                        Hippolytushoef 
           7. Edwin van Stam                                         Anna Paulowna 

          8. Moray Juffermans                                       Westerland 

          9. Lavinia Grooten – Klomp                            Slootdorp 

          10. Nico de Vries                                            Wieringerwerf                                        

          11. Emma Witte                                              Anna Paulowna 

          12. Peter Couwenhoven                                 Nieuwe Niedorp 

          13. Rien Hoekenga                                         Wieringerwerf 
          14. Nel Slob                                                    Lutjewinkel 
          15. Arjen Voogt                                               Slootdorp  
          16. Frans Lansink                                           Nieuwe Niedorp 

          17. Harry Klomp                                              Slootdorp 

 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
  
Henk van Gameren                                                             Dorien Sijbenga – van den Outenaar   
06 28432411                                                                       06 24441659 

                                                                                                                            
 
bijlage:  
verkiezingsprogramma LADA&ANDERS! 
foto lijsttrekkers 
 


