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Agenda 
 

maandag 28 februari 20.00 uur 
openbare fractievergadering 

mfc De Doorbraak, Kreileroord 
 

donderdag 03 maart 20.00 uur 
mfr De Verbinding,  Anna Paulowna 

raadsvergadering 
 

14 - 16 maart  
verkiezingen gemeenteraad  

 
dinsdag 29 maart 20.00 uur 

mfr De Verbinding,  Anna Paulowna 
afscheid oude raad 

 
woensdag 30 maart 20.00 uur 

mfr De Verbinding,  Anna Paulowna 
Installatie nieuwe raad 

 
donderdag 14 april 20.00 uur 

mfr De Verbinding,  Anna Paulowna 
raadsvergadering 

 
 
 

In dit nummer 
 

Lijst 5 onze kandidaten 

Verslag openbare fractievergadering 

Uit de fractie 

Een goed voorbeeld hoe het ook kan 

Dikke onvoldoende voor gemeentebe-
sturen Hollands Kroon en Den Helder 

 
Praat mee tijdens het verkiezingsdebat 

 
 

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                 Hippolltushoef 
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 
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 openbare fractievergadering 

 
maandag 28 februari 
aanvang 20.00 uur   

 
locatie: 

mfc De Doorbraak 
Bollenweg 6 
Kreileroord 
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VERSLAG  OPENBARE  FRACTIEVERGADERING  
 

Door de kleine agenda van de raadsvergadering van 17 februari werd de openbare fractieverga-
dering van 7 februari in De Oude School in Wieringerwaard in twee delen opgesplitst. Na de be-
handeling van de raadsagenda werd de campagne voor de raadsverkiezing behandeld. 

Kleine windmolens 
Er is een mail binnengekomen van een melk-
veehouder waarin het standpunt van LADA ge-
vraagd wordt over het  plaatsen van een kleine 
windmolen voor gebruik op het eigen bedrijf. 
Eerder is hierover een uitspraak door ons ge-
daan in de  raad. De fractie heeft zich er toen 
tegen uitgesproken met als argument dat het 
toestaan een verdere verrommeling van het 
landschap het gevolg zal zijn wat wij onge-
wenst vinden.  
 
Raadsagenda 17-02-2022    
De agenda bevat slechts hamerstukken waar-
onder een aantal zienswijzes betreffende ka-
dernota’s Gemeenschappelijke Regelingen, die 
ook in de Regionale Raadsadviescommissie 
Noordkop behandeld zijn. De fractie kan er 
mee instemmen. 
 
Er worden twee kredietvoorstellen aangebo-
den:  inrichting openbare ruimte Campus de 
Terp en aanpassing wegen/riolering Terpstraat 
en Patrijsstraat, Wieringerwerf. Ook hier in-
stemming van de fractie. 
 
Met de nota instandhouding kerktorens kondigt 
het college aan een subsidieregeling voor on-
derhoud van de torens  uit te werken. Ook hier 
gaat de fractie mee akkoord. 
 
Het college vraagt een budget van € 15.000,- 
beschikbaar te stellen voor een vervolgonder-
zoek naar het realiseren van een park aan de 
Cultuurweg. Dit  komt voort uit een motie van 
Senioren HK als compensatie voor de bouw 
van de datacenters. Deze koppeling is voor de 
fractie reden om tegen het voorstel te stem-
men. Uit de vergadering werd een suggestie 
aan de fractie gegeven: confronteer SHK met 
het krantenartikel onder de kop geen park gaan 
datacenters. Betekent de aanleg van het park 
dat SHK  meer datacenters toestaat? 
 
Campagne LADA&ANDERS ! 
 
Henk praat ons bij over de stand van zaken. 
Wij hebben lijstnummer 5 gekregen. De kandi-
datenlijst is geaccepteerd. 
 

De raadsvergadering van 3 maart kent slechts  
een punt en zal waarschijnlijk vervallen.                                                           
Er werd het voorstel gedaan om de openbare 
fractievergadering op 28 februari te verplaats-
ten naar Kreileroord en deze in het kader van 
de campagne te plaatsen. Doordat LADA zich 
succesvol heeft ingezet voor het wegwerken 
van het vele achterstallig onderhoud van de 
mfc De Doorbraak, hebben wij in Kreileroord 
waardering opgebouwd.Dit heeft in 2018 tot 
een goed verkiezingsresultaat  geleid. We hou-
den een korte vergadering waarin de mogelijk-
heid geboden wordt om met de fractie in ge-
sprek te gaan. We zullen het bekend maken in 
de dorpskrant van Kreileroord. Daarna gaan 
we flyeren in het dorp. De vergadering is ak-
koord. 
 
De organisatie van de campagne wordt door-
gesproken en vastgesteld. De opstelling van de 
tekst voor de verkiezingsfolder en flyers wordt 
samengesteld en kunnen naar de ontwerper 
voor de definitieve opmaak. 
 
Daan voert een persoonlijke campagne op 
Wieringen ondersteund met eigen poster en 
huis-aan-huis te verspreiden flyer. Poster en 
flyer worden wel uitgevoerd in de opmaak van 
LADA&ANDERS !  
 
In Niedorp wordt de poster meegestuurd met 
het Niedorper Weekblad en de Heraut. In de 
ander kernen wordt huis-aan-huis rondge-
bracht.   
 
Zaterdagen 5 en 12 maart flyeren in winkelcen-
tra Anna Paulowna, Wieringerwerf, Niedorp. 
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UIT  DE  FRACTIE 

Het vervolg van de  vergadering op 1 februari kreeg onze fractievoorzitter tijdens de behandeling 
van de nota van uitgangspunten Omgevingsplan een stevige aanvaring met PvdA-fractievoorzitter 
Sylvia Buczinsky. Toen Henk aangaf het nog te vroeg vinden voor behandeling verweet Buczins-
ky hem laf te zijn. Dat leverde niet alleen van Henk een felle reactie op. Ook ANDERS !-
fractievoorzitter Dorien Sijbenga, haar GL-collega Lilian Peters en Jef Lever (OHK) hadden geen 
goed woord over de aantijging van Buczinsky. 
De raadsagenda voor 17 februari kende slechts wat hamerstukken die weinig tijd vergden. Het 
werd de laatste digitale vergadering. De vergadering van 3 maart wordt weer een fysieke, gehou-
den in de raadszaal.  

Kustvisie IJsselmeerkust 
De raad heeft de Kustvisie IJsselmeerkust niet 
aangenomen. Dankzij sterke oppositie werd 
deze verworpen. 
De Kustvisie biedt ruimte aan grootschalige 
projecten op het IJsselmeer, zoals het aanleg-
gen van zonneatollen en het aanleggen van 
natuurgebied Wieringerhoek. Plannen als deze 
hebben grote gevolgen voor agrariërs, vissers, 
pleziervaarders en de flora en fauna. Hoewel 
een amendement van het CDA opriep tot het 
onderzoeken van andere varianten van de 
Kustvisie die eerder aan bod kwamen, nam dit 
voor de meeste partijen nog niet alle bezwaren 
tegen de Kustvisie weg. 
Daan gaf aan dat wat LADA betreft het project 
Wieringerhoek én de zonneatollen aan de 
Noord-Hollandse IJsselmeerkust niet be-
spreekbaar waren, vanwege alle onzekerheid 
over de mogelijke gevolgen. Beter ten halve 
gekeerd dan ten hele gedwaald, tenslotte. 
Hier komt nog bovenop dat wethouder Meskers 
(VVD) aangaf dat Rijkswaterstaat al een voor-
keur had uitgesproken voor deze versie van de 
Kustvisie. Ook gaf hij aan dat Marina Den Oe-
ver voorstander was van het document. Na-
vraag leerde dat beide beweringen leugens 
waren. Dit sterkte de meeste partijen in hun 
overtuiging dat de Kustvisie niet vastgesteld 
moest worden. 
Toen het CDA geen meerderheid haalde stem-
de het tegen het voorstel waarmee een meer-
derheid ontstond (17-12) die de kustvisie ver-
wierp. Voor stemden VVD, SHK, PvdA. 
 
Bestemmingsplan Nieuwesluizerweg 42 
Slootdorp 
Dat de raad instemde met de vestiging van ar-
beidsmigranten op het terrein van het Joods 
werkdorp is geen verrassing. Van bezwaren bij 
de coalitie was na de schorsing van de verga-
dering geen sprake meer. Met de stemmen van 
OHK, GL, LADA en ANDERS ! tegen was er 
een ruiime meerderheid van 19 voor en 10 te-
gen. 
 

 
 

Principe verzoek logies arbeidsmigranten  
Wagenpad 10 
De raad heeft met een grote meerderheid inge-
stemd met een grootschalige accommodatie 
voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan 
het Wagenpad 10 te Middenmeer. Alleen GL 
en ANDERS ! stemden tegen. 
 
Nota van uitgangspunten Omgevingsplan 
In de omgevingswet staat dat de gemeenten 
één omgevingsplan voor het hele grondgebied 
moeten opstellen. Het omgevingsplan bevat 
alle regels voor de fysieke leefomgeving 
(ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en 
water). 
Met ons gaven een aantal fracties aan het een 
complex en ingewikkeld stuk te vinden. Henk   
gaf aan het stuk niet geschikt te bevinden voor 
besluitvorming en vroeg om de behandeling 
aan de nieuwe raad over te laten. Hij kreeg bij-
val van OHK, GL en ANDERS!  
Wat wel duidelijk is dat het college in de nieu-
we omgevingswet veel bevoegdheden naar 
zich toe kan trekken en dat ook van plan is. 
Veel bevoegdheden worden naar het delega-
tiebesluit overgeheveld waardoor de raad op 
nog grotere afstand gezet wordt. Het CDA 
diende een amendement in om dat te voorko-
men en het huidige delegatiebesluit niet uit te 
breiden. Sjaak Vriend gaf een heldere onder-
bouwing en benadrukte dat zijn amendement 
geen politieke bedoelingen heeft maar louter 
bedoeld is om  het huidige delegatiebesluit niet 
uit te breiden.  

> 
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Voor de fractie reden om met geamendeerde 
besluit in te stemmen, dat met de stemmen van 
OHK, GL en ANDERS ! tegen werd aangeno-
men.   
                              
Startbudget opstartfase Sportpark HK Zuid 
Met raadsbrede steun werd het gevraagde 
budget toegewezen waarmee de eerste stap 
gezet is om in Niedorp tot de realisatie van een 
gezamenlijk sportcomplex te komen.  
 
Motie vreemd 
Met PvdA en GroenLinks diende LADA een 
motie in waarin verwezen wordt naar de bezui-
nigingen op de jeugdzorg die zijn opgenomen 
in het regeerakkoord. Uit het debat over de re-
geringsverklaring bleek dat noch het kabinet 
noch de coalitiefracties VVD, D66, CDA en 
ChristenUnie bereid zijn deze bezuiniging te 
heroverwegen. 
De motie spreekt uit dat de opgenomen bezui-
niging op de jeugdzorg - zeker middels de in-
voering van een eigen bijdrage - in de meest 
stellige bewoordingen af te wijzen en verzoekt 
de griffie deze motie ter kennisgeving te sturen 

aan de staatssecretaris van VWS, de Tweede 
Kamer en de Verening Nederlandse Gemeen-
ten. 
Met de stemmen van VVD en D66 tegen kreeg 
de motie brede steun (23-6). 
 
Nota instandhouding kerktorens 
In deze nota worden een aantal varianten voor-
gelegd om te komen tot een subsidieregeling 
waarmee de gemeente kan bijdragen aan de 
instandhouding van kerktorens. Op initiatief 
van het CDA  werd een amendement inge-
diend om de toren van de Michaelskerk in Oos-
terland terug te brengen in gemeentelijk eigen-
dom. Het amendement werd unaniem aange-
nomen. 
 
Vervolgonderzoek park Cultuurweg 
Met de stemmen tegen van LADA, GL en OHK 
ging de raad akkoord om een subsidie te ver-
strekken om onderzoek te doen naar de haal-
baarheid van dit plan. 
 
   

Misstanden 
Dat er grote behoefte is aan huisvesten van 
arbeidsmigranten is een feit. Talloze tijdelijke 
arbeidsmigranten worden gehuisvest op vakan-
tieparken, in vrijstaande huizen en bij bedrij-
ven. Veelal onder redelijke omstandigheden, 
maar soms ook niet. Emiel Roemer is destijds 
gevraagd door de regering advies te geven om 
misstanden in werk en leefsituatie van arbeids-
migranten tegen te gaan. 
 
Grootschalig 
In Hollands Kroon worden veel aanvragen ge-
daan om arbeidsmigranten te huisvesten. 
LADA is van begin af aan overtuigd dat de 
woonomstandigheden het best gegarandeerd 
kan worden door tijdelijke arbeidsmigranten 
grootschalig te huisvesten op of nabij bedrijven 
terreinen.  
 
Goede kwaliteit 
Deze aanvraag om een logiesaccommodatie 
voor 440 medewerkers, die op het glastuin-
bouwbedrijf op Agriport worden gehuisvest, 

voldoet daar aan. De werk-
gever heeft aangetoond 
goed voor zijn/haar werkne-
mers zorg te willen dragen 
en de accommodaties wor-
den betaalbaar en van goe-
de kwaliteit. Gesitueerd vlak 
bij het werk betekent, weinig 
verkeersbewegingen en ook 
een ontlasting van woon-
plekken elders in de regio 
waar deze werknemers nu wonen. Zoals recre-
atieparken en reguliere woningen waar men 
met meerderen kamers deelt. 
 
Draagvlak 
Zorgen hebben we wel over de opgave om gro-
te aantallen arbeidsmigranten in de toekomst 
te faciliteren binnen Hollands Kroon. Niet alle 
arbeidsmigranten verrichten werkzaamheden 
binnen de gemeente zoals hierboven beschre-
ven. Om draagvlak met onze inwoners te hou-
den, moeten we zorgvuldige afwegingen ma-
ken.            

Een  goed  voorbeeld  hoe  het  ook  kan 
 
LADA heeft ingestemd met een grootschalige accommodatie voor het huisvesten van arbeids- 
migranten aan het Wagenpad 10 te Middenmeer. 
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Binnenkort kunnen we weer met z'n allen 
naar de stembus voor de Gemeenteraads-
verkiezingen 2022. In aanloop daar naar-
toe organiseren NH Nieuws en Regio 
Noordkop een verkiezingsdebat in de ge-
meente Hollands Kroon op donderdag 10 
maart in Restaurant Landgoed Hoenderda-
ell in Anna Paulowna. Ben jij inwoner van 
Hollands Kroon, en wil je tijdens dit debat 
een rol spelen, dan is dit je kans! 
 
Terwijl politici enthousiast hun plannen en be-
loften voor de komende vier jaar verkondigen, 
horen wij graag van jou wat jij als inwoner van 
Hollands Kroon wil dat de komende bestuurs-

periode in ieder geval wordt opgepakt. Wat 
moet er veranderen in jouw gemeente en daar-
om hoog op de politieke agenda komen? Een 
aantal bewoners zal worden uitgenodigd om dit 
tijdens het debat toe te lichten en met de politi-
ci over het onderwerp in gesprek te gaan.  
Ben jij hiervoor in? Laat het ons weten door 
een mail te sturen  
naar verkiezingsdebat@nhnieuws.nl. Ver-
geet niet je naam, woonplaats en telefoonnum-
mer te vermelden. Het debat is van 18:45 tot 
ongeveer 21:30 en zal live worden ge-
streamd via de kanalen van Regio Noordkop 
en NH Nieuws. 
 

 
 

Praat  mee  tijdens  het   
Verkiezingsdebat  Hollands Kroon 

Dikke  onvoldoende  voor  gemeentebesturen   
van  Hollands  Kroon  en  Den Helder 

2 februari 2022, 18.00 uur ·  Door Carina Gutker 

De gemeentebesturen van Den Helder en Hollands Kroon krijgen van hun inwoners een 
dikke onvoldoende voor het functioneren van de afgelopen vier jaar. Dit blijkt uit een en-
quête die NH Nieuws in samenwerking met het Kieskompas uitzette. Den Helder krijgt een 
4.1, Hollands Kroon een 4.0. Ze doen het daarmee het slechtst van de provincie. 

Van de dertig Noord-Hollandse gemeenten 
waarbinnen de enquête werd gehouden, kregen 
er dertien een onvoldoende van de geënquê-
teerden. Toch waren ook de voldoendes niet 
bepaald hoog: het hoogste cijfer was een 6.7 en 
ging naar de Gooise gemeente Huizen. Ge-
meente Schagen kreeg met een 5.6 net aan 
een voldoende. Voor Texel kon geen rapportcij-
fer worden gegeven, daarvoor hadden te weinig 
mensen de enquête ingevuld. 
Naast dat de bewoners om een rapportcijfer 
voor hun gemeente was gevraagd, passeer-
den ook enkele langdurige kwesties de revue 
en vroegen we naar de hete hangijzers in hun 
regio. 
Duidelijk 
Zo was een ruime meerderheid heel duidelijk 
over wat ze vond van het toestaan van meer 
datacenters op bedrijventerrein Agriport in 
Middenmeer. Maar liefst 82,5 procent vond dat 
de gemeente er niet goed aan had gedaan om 
mee te werken aan deze verdere uitbreiding. 
En ook vindt 80,6 procent dat dit beleid scha-

de heeft toegebracht aan de Wieringermeer. 
Daarnaast hebben te weinig inwoners volgens 
hen geprofiteerd van windmolenparken. 
In Den Helder speelt, aan de resultaten te zien, 
de discussie over het verplaatsen van het stad-
huis van de Drs. F. Bijlweg naar de oude rijks-
werf Willemsoord een grote rol. Driekwart van 
de inwoners (75,8 procent) vindt dat het stad-
huis niet naar Willemsoord had gemoeten. 

www.nhnieuws.nl 

Verantwoording gemeentelijke resultaten 

Deze gegevens zijn gebaseerd op online onderzoek 
van het onderzoeksinstituut Kieskompas. Het onder-
zoek is uitgevoerd tussen 5 januari 2022 en 13 janua-
ri 2022. Om de resultaten generaliseerbaar te maken 
voor de inwoners van Noord-Hollandse gemeenten, 
zijn de resultaten voor elke gemeente door weging 
gecorrigeerd op de kenmerken leeftijd, geslacht en 
opleiding.   


