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Uitslag  gemeenteraadsverkiezing  2022           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opkomst:     2014 -  53,7%        2018 - 50,6%         2022 - 45,9%           
 
                                
                                
                               1 van Gameren, H.E. (Henk) (m)                              374 
                               2 Sijbenga - van den Outenaar, I.D. (Dorien) (v)      304 
                               3 van Herk, J. (Koos) (m)                                            46 
                               4 Brussaard - Ursem, A.A.M. (Lida) (v)                     170 
                               5 Romar - Loer, A.K. (Anneke) (v)                              30 
                               6 Pruimboom, D.J. (Daan) (m)                                  132 
                               7 van Stam, E.J. (Edwin) (m)                                      19 
                               8 Juffermans, M. (Moray) (m)                                      23 
                               9 Grooten - Klomp, L.A. (Lavinia) (v)                          16 
                               10 de Vries, J.N. (Nico) (m)                                         16 
                               11 Witte, E.S. (Emma) (v)                                           81 
                               12 Couwenhoven, P.A. (Peter) (m)                             45 
                               13 Hoekenga, R. (Rien) (m)                                        21 
                               14 Slob, P.M.A. (Nel) (v)                                             18 
                               15 Voogt, A. (Arjen) (m)                                              13 
                               16 Lansink, F. (Frans) (m)                                           17 
                               17 Klomp, H. (Harry) (m)                                             12 
 
           

partij aantal  
stemmem 

% van totaal winst/verlies 
tov 2018 

aantal  
zetels 

OHK 5008 27,7% +17,7% 8 

CDA 2808 15,5% -1,1% 5 

VVD 2321 12,9% -4,3% 4 
 

SHK 2305 12,8% -8,1% 4 

Groen Links 1663 9,2% +2,8% 2 

PvdA 1488 8,2% +0,3% 2 

LADA&Anders ! 1337 7,4% +2,5% 2 

D66 1129 6,3% 0% 2 
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Verslag  openbare  fractievergadering  28 februari 
 

Voor deze vergadering in Kreileroord waren de inwoners van het dorp door middel van een be-
richt in de dorpskrant uitgenodigd met ons te komen praten over de gang van zaken in het dorp.  
Er was geen belangstelling. De raadsvergadering van 3 maart kende slechts drie punten ter be-
sluitvorming en vergde weinig tijd. Daardoor er was er ruimte voor een open discussie over een 
aantal zaken die spontaan ter tafel kwamen. 

Ingekomen 
Van de heer of mevrouw E. Timmer is een mail 
binnengekomen waarin gevraagd werd wat er 
over verkeersveiligheid in ons verkiezingspro-
gramma is opgenomen. De Molenweg in Wie-
ringerwaard wordt als onveilig beschouwd.Wij 
zullen verwijzen naar het verkeersonderhouds-
plan en aangeven dat wij alert zijn op de uit-
voering daarvan.                                                                                                                                                   
Ook werd situatie rond de huisartsen in AP be-
noemd en gevraagd of wij daar een rol in kun-
nen spel. De fractie ziet daarin een rol voor het 
college. 
 
Raadsagenda 03-03-2022  
Kerkenvisie wordt aangeboden. Is een inventa-
risatie waarin een overzicht gegeven wordt van 
de kerkgebouwen/torens en hun functie en be-
tekenis.  
 
Wat verder ter tafel kwam 
 
De campagne advertorial in de HK-editie van 
Rodi werd gewaardeerd. Misplaatst was echter 
dat de drie wethouders volop ruimte kregen om 
hun visie te geven. Dit had niet gemoeten. Het 
was een uitgave voorbereid door de griffie met 
de fracties. Dus een raadsstuk, wat niet te 
combineren is met college standpunten. Dit is 
duidelijk het resultaat van hoe Hollands Kroon 
werkt. Er wordt niet duaal gewerkt. Coalitie en 
college zijn nauw met elkaar verweven. De rol 
griffie werd ter discussie gesteld, zij is er voor 
de raad, niet voor het college. 
 
De organisatie van Hollands Kroon rammelt. Er 
vertrekken te vaak directieleden. Wat is er aan 
de hand. De raad krijgt daar geen inzicht in. 
Vraagtekens worden geplaatst bij het functio-
neren van zelfsturende teams. Griffiers houden 
het ook niet lang vol en verlaten weer snel de 
dienst, meestal door een burn out. 
 
Moet de balie terugkomen? Een vraag die ook 
discussie opriep. Kan een goed functionerende 
mobiele balie, de HK Mobiel een initiatief van 
LADA, een volwaardig alternatief zijn? De  me-
ningen blijven verdeeld. Wat wel duidelijk is dat 
de dienstverlening beneden peil is en dat dat 
veel beter moet.   

De vraag waar is ANDERS ! ? werd gesteld.  
Uitgenodigd en weer niet aanwezig.  Van diver-
se kanten werd daar duidelijk ergernis over uit-
gesproken. Men heeft sterk het gevoel dat 
LADA alleen de campagne voert. Er wordt 
geen samenwerking ervaren. Geen goede 
zaak. 

Campagne                                                                                                                        

Stand van zaken werd doorgenomen.  Folders, 
flyers en A3-posters zijn geleverd. Folders voor 
Niedorper Weekblad en Heraut kunnen afgele-
verd worden en worden deze week bezorgd. 
De borden zijn geplaatst.  
Banners zijn als advertenties geplaatst op Pe-
Wi nieuws, Wieringer Nieuws en HK Nieuws.  
Er wordt een schema vastgesteld voor het be-
zorgen van de folders en het flyeren op straat. 
 
Koelwater datacenters 
In de rondvraag wordt het gebruik van drinkwa-
ter in de datacenters en het vervuild lozen 
daarvan besproken. Is er geen alternatief voor 
drinkwater? Onze fractiesecretaris verwijst 
naar de vragen die door ons zijn gesteld  en 
geeft uitleg aan de hand van de verkregen ant-
woorden. Zorgen zijn er over het gebruik van 
cyanide, een giftig zout, in het koelwater van 
Google waarover geen duidelijkheid verkregen 
is. Uit de beantwoording van onze vragen blijkt 
dat dit koelwater ongezuiverd geloosd wordt. 
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UIT  DE  FRACTIE 

De vergadering van 3 maart was de laatste reguliere raadsvergadering in de huidige samenstel-
ling. Hoewel de publieke tribune gesloten bleef werd er weer fysiek vergaderd.  
Burgemeester van Dam opende de vergadering met een beschouwing over de oorlog in Oekraï-
ne. Zij sprak haar afschuw uit over de gebeurtenissen  daar en gaf een uiteenzetting over  hoe 
Nederland hulp kan bieden aan de opvang van de vluchtelingen die Oekraïne verlaten. Daarin zal 
Hollands Kroon zijn taak vervullen. 
Slechts drie punten  stonden ter besluitvorming op de agenda waarvan er een door D66 naar de 
oordeelvormende agenda werd gehaald. Ook kwamen er een aantal moties ter tafel waardoor het 
toch nog half tien werd toen de laatste hamerklap viel waarmee deze raadsperiode afgesloten 
werd.  

Krediet uitvoeringsprogramma groen  
‘t Veld-Zijdewind 
In ‘t Veld en Zijdewind wordt een grote recon-
structie van de openbare ruimte voorbereid. 
Daar toe is ook een pilotproject uitgevoerd 
waarin de inwoners van beide dorpen betrok-
ken werden bij de uitvoering daarvan. Daaruit 
kwam een duidelijke wens naar voren om het 
‘groen’ op te knappen, resulterend in een uit-
voeringsagenda groen. Hiervoor werd de raad 
gevraagd een uitvoeringskrediet van € 517.000 
beschikbaar te stellen, een post niet opgeno-
men in de begroting, en deze te verwerken in 
de meerjarenbegroting 2023. 
Voor D66 reden om dit naar de oordeelvorming 
te halen. Voor de rest van de raad niet nodig. 
Het college kreeg waardering voor de aanpak, 
een goed voorbeeld van een geslaagd partici-
patietraject. Hoewel D66 het een goed voorstel 
vond wilden de democraten de financiering ter 
discussie stellen. Waarom is het college er niet 
eerder mee gekomen zodat het in de begroting 
verwerkt had kunnen worden. Nu moet het 
achteraf geregeld worde, Heeft de raad er dan 
wel voldoende grip en controle op? Een vraag 
die de rest van de raad niet deelde. De financi-
ele positie van de gemeente biedt de ruimt om 
alert te kunnen  reageren op een geslaagd par-
ticipatietraject. Dat moet niet in een starre be-
nadering vastlopen of vertraging ondervinden 
was het oordeel waarna het voorstel unaniem 
werd goedgekeurd. 
 
Kerkenvisie Hollands Kroon 
Deze inventarisatie van het kerkenlandschap, 
zoals, het collede het noemt, kreeg veel waar-
dering en werd unaniem vastgesteld. 
 
Moties 
Er werden vier moties vreemd aan de orde in-
gediend. 
De eerste motie werd door de hele raad inge-
diend met als onderwerp ‘crisisopvang vluchte-
lingen Oekraïne’. Daarin werd het college ge-
vraagd mogelijke locaties te inventariseren en 
deze voor te stellen aan de veiligheidsregio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De motie sluit naadloos aan bij de verklaring 
van de burgemeester en werd door haar ge-
zien dat college en raad hun verantwoordelijk 
willen nemen om een rol te spelen om de op-
vang snel mogelijk te maken. 
 
De andere drie moties zijn duidelijk gericht op 
de verkiezingen, voor de bühne. Zij hadden 
ook met schriftelijke vragen aan het college ge-
steld kunnen worden. Uit de beantwoording 
blijkt dat het college toezeggingen doet.   
In een motie van SHK, VVD en CDA wordt ge-
vraagd naar een onderzoek of het mogelijk is 
dat de weg naast het visrestaurant en de op-  
en afrit tussen de lage en hoge Oostkade in de 
haven Den Oever op korte termijn verbeterd 
kan worden. Ondanks de toezegging van het 
college dienen de indieners de motie in stem-
mig. Hij wordt unaniem aangenomen. 
D66, VVD en CDA dragen het college op om 
uit te zoeken of er mogelijkheden zijn om de 
FIXI-app te gebruiken voor een terugkoppeling 
ter beoordeling van de afhandeling van meldin-
gen. Er zouden klachten zijn van indieners dat 
zij deze niet krijgen. De andere fracties herken-
nen dit niet en zijn tevreden over de werking 
van de Fixi-app. Wethouder Groot meldt dat er 
in de app wel een mogelijkheid is, maar wil 
best een onderzoek doen hoewel dat zijns in-
ziens overbodig is. Indieners brengen daarop 
de motie niet instemming. 
Hetzelfde gebeurt bij een motie van LADA, AN-
DERS ! en Groen Links over lichtvervuiling 
door de glastuinbouw en datacenters op Agri-
port. Ook hier een toezegging van het college.  



LADAnieuwsbrief 120                                                                5                                                                          maart 2022 

NOS NIEUWS • BINNENLAND •POLITIEK • 5 MAART 

Beperkte  financiering  maakt  lokale  partijen  kwetsbaar 

Sarah Bürmann  redacteur Binnenland 
 

Landelijke politieke partijen krijgen subsidie voor hun werkzaamheden en hun lokale afdelingen 
profiteren daarvan. Lokale partijen zonder band met een landelijke partij daarentegen krijgen 
geen overheidssteun, waardoor er volgens deskundigen geen gelijk speelveld is in de lokale poli-
tiek. Ook bestaan er zorgen om politieke beïnvloeding via donaties. 

Partijen in de 
E e r s t e  e n 
Tweede Kamer 
krijgen in totaal 
25 miljoen euro 
subsidie per 
jaar. Lokale po-
litici die verbon-
den zijn aan 
een landelijke 
partij kunnen 
gebruikmaken 
van de kennis 
en algemene 
middelen van 
hun partij. Dat 
merkt ook lijst-
trekker Marleen 
Remmers van GroenLinks Hilversum: vanuit de 
landelijke partij worden advertentieruimte en 
trainingen voor de Hilversumse afdeling gere-
geld. 
 
Maar steeds meer zetels in de gemeenteraden 
gaan naar lokale partijen zonder band met een 
landelijke partij. Bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2018 kregen die bijna 30 procent van 
de stemmen. Doordat die partijen geen hulp krij-
gen van een landelijke partij moeten ze zelf op 
zoek naar financiering, zegt lijsttrekker Karin 
Walters van Hart voor Hilversum. Contributie 
van leden en een deel van de vergoeding van 
Walters en haar collega's gaan naar de partij-
kas. 
De Wet financiering politieke partijen regelt 
overheidssteun aan politieke partijen. De wet 
trad in werking in 2013 en werd geëvalueerd 
door de commissie-Veling in 2017. De groep 
experts adviseerde een aantal wijzigingen. Vori-
ge week sprak de Tweede Kamer over de wijzi-
ging van de wet. 
 
De SP heeft een amendement ingediend, mede 
ondertekend door de PvdA. Daarin vraagt de 
partij om subsidie en strengere transparantie-
eisen voor gekozen subnationale partijen om de 
democratie te versterken en beïnvloeding via 

giften tegen te gaan. De Tweede Kamer spreekt 
volgende week verder over onder andere dit 
amendement. 
 
Hoogleraar innovatie en regionaal bestuur Mar-
cel Boogers van de Universiteit Twente maakt 
zich zorgen over het beperkte budget van lokale 
partijen. "Steeds meer complexe taken zijn op 
het bordje van de gemeenten komen te liggen. 
Dat vraagt heel veel van raadsleden. Daar heb-
ben raadsleden ook wat ondersteuning bij nodig 
en dat kost geld." 
 
Tot die conclusie kwam de commissie-Veling 
ook al, toen die in 2017 in opdracht van het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken de Wet finan-
ciering politieke partijen evalueerde. De groep 
experts adviseert om alle partijen met ten min-
ste één zetel in de gemeenteraad subsidie te 
geven, omdat essentiële functies van de repre-
sentatieve democratie anders niet "op een be-
hoorlijke manier" uit te voeren zijn. 
Het is niet alleen een praktisch probleem, zegt 
Boogers. De hoogleraar vindt het ontbreken van 
subsidie voor lokale partijen ook riskant. "Het 
risico is dat je ze min of meer in de armen drijft 
van het lokale bedrijfsleven, dat best bereid is 
om invloed te kopen en die partijen met dona-
ties fors te financieren." 

 

Verkiezingsbord gemeente Bodegraven 
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> 
Giftenreglement 
Lijsttrekker David Schalken-den Hartog van Be-
ter voor Dordt maakt zich daar ook zorgen over. 
"Stel dat een rijke ondernemer uit Dordrecht een 
groot bedrag schenkt en ik vervolgens moet 
stemmen over iets dat hem of haar direct raakt, 
dan maakt dat het werk heel ingewikkeld." 
Giften van 4500 euro of meer aan landelijke 
partijen zijn openbaar, wat het kopen van in-
vloed bemoeilijkt. Voor lokale partijen zijn de 
regels minder streng. Zij moeten een giftenre-
glement hebben waarin staat op welke manier 
zij giften openbaar maken, maar de partijen mo-
gen zelf kiezen vanaf welke hoogte zij een be-
drag als gift beschouwen. 

 
Transparantie 
Iedereen is uiteindelijk gebaat bij een goed en 
professioneel gemeentebestuur, vindt Schalken-
den Hartog. "In ieder geval moet het speelveld 
gelijker, ook financieel." Toch neemt zijn partij 
geen giften aan "om zelfs de schijn van belan-
genverstrengeling te voorkomen". "Maar dat 
doet niet elke partij op deze manier." 
"Transparantie is een kernwaarde van de demo-
cratie", stelt de commissie-Veling. Daarom wil-
len de experts niet alleen subsidie toekennen 
aan alle politieke partijen met minstens één ze-
tel, maar ook transparantie-eisen stellen aan 
alle gekozen politieke partijen. Volgende week 
spreekt de Tweede Kamer over de toekomst 

Natuurontwikkeling  in  Hollands Kroon 
 
Op woensdag 9 maart werd in de gemeente Hollands Kroon het natuurdebat georganiseerd door 
Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Vogelbescherming Neder-
land, Landschapszorg Wieringen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Het thema was 
'Ruimte voor landschap en natuur'  
Het debat werd afgesloten met het aanbieden van een verklaring waarin gevraagd wordt om de 
intentie uit te spreken om in de komende vier jaar mogelijkheden te onderzoeken om tot meer na-
tuurontwikkeling te komen. Zes van de acht partijen ondertekenden deze verklaring. VVD en CDA 
niet.  Tekent zich hier de mogelijkheid voor een groen raadsprogramma af? 

LADA&ANDERS ! heeft een duidelijke visie 
op natuurontwikkeling. 
Natuurontwikkeling vindt niet alleen plaats in 
het Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Er is 
ruimte voor nieuwe initiatieven buiten het NNN. 
De gebieden in het NNN worden met elkaar 
verbonden. Aanleg van nieuwe waterberging 
wordt gecombineerd met natuurontwikkeling. 
Waar mogelijk worden deze aangelegd nabij 
en verbonden met het NNN om zo robuustere 
natuurgebieden te verkrijgen. In Hollands 
Kroon is hier een voorbeeld van. De ontwikke-
ling van een waterberging, ingericht als vis-
paaiplaats,  welke gepland was midden in land-
bouwgebied en werd gebracht als natuuront-
wikkeling. LADA wees het af en stelde een al-
ternatieve locatie voor. De oude baggerstort 
achter Den Oever, gelegen tegen het Robben-
oordbos. Daar zou de waterberging gekoppeld 
aan het bos een meerwaarde betekenen. Over-
leg tussen college en Hoogheemraadschap 
heeft het mogelijk gemaakt dat het op deze 
plaats gerealiseerd is. Deze visie van LADA  is 
opgenomen in de omgevingsvisie van Hollands 
Kroon. 
 
Met de biodiversiteit in Hollands Kroon is 
het slecht gesteld.  
Met het instellen van het Deltaplan Biodiversi-
teit is een aanzet gegeven voor een actief be-
leid  om de biodiversiteit in de gemeente te ver-
groten. Om dit verantwoord uit te voeren en tot 
een succes te maken is het noodzakelijk dat er 

deskundigheid in de organisatie van Hollands 
Kroon komt. Daarvoor moet een ecoloog aan-
gesteld worden die vergaande bevoegdheden 
krijgt. Ook zal er een ander beheer van bermen 
moeten komen. Een mogelijkheid is om het be-
heer uit te besteden aan de groenploegen van 
Landschap Noord-Holland. 
 

Peter Couwenhoven 
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Geachte heer /mevrouw, 
 
Uw politieke agenda puilt uit van de onderwerpen. Helaas kan ik nergens iets vinden over rascisme binnen 
de dorpen.  
Enerzijds logisch. U als witte bewoner heeft nergens last van. Andere bewoners met kleur (ongeachte welke) 
hebben hier echter wel last van. Er is een groep jongeren, zelfs kinderen, (in Wieringerwaard elk geval, sinds 
ik hier enkele jaren woon) die wordt opgevoed met het idee dat het oké is openlijk rascistische uitspraken te 
doen. En dat het oké is mensen op huidskleur te beoordelen, treiteren, pesten, lastigvallen, hun eigendom-
men te vernielen.  
Zoals mijn witte buurman altijd jolig roept en ik citeer hem: “Zolang ze mij maar niet lastigvallen, vind ik het 
prima.”  
Dus enerzijds logisch dat ik het onderwerp niet terugzie op uw agenda. Zolang men zelf geen hinder onder-
vindt, het verder ook geen reden tot aandacht behoeft. Dus met welke reden zou ik op u moeten stemmen? 
De punten in uw agenda zijn incompleet als u alleen “witte” problematiek opsomt. Er leeft meer onder de zon 
dan alleen wat uw ogen waarnemen of uw oren ten gehore komen.  
 
Ik zie nooit burgerwacht in het dorp. Ik zie nooit stadswacht in het dorp. Ik zie nooit boa’s in het dorp. Ik zie 
nooit politie in het dorp. Sommige voetpaden in de wijk zitten vol onkruid tussen de voegen. Het lijkt wel een 
getto. Belijningen zijn vervaagd. Verkeersborden ontbreken of kloppen niet. Belichting is slecht. Voetpaden 
zitten deuken en oneffenheden in. Plus in de avond is het veel te donker. Niemand ziet als kinderen of jon-
geren of wie dan ook bezig zijn met dingen die niet moeten of mogen. Niemand corrigeert ze ook. Er is na-
melijk geen autoriteit te bekennen.  
 
Politiek drijven is meer dan alleen de zaken die u belangrijk vindt. Niemand heeft mij ooit iets gevraagd. Wat 
ik belangrijk vind. Wat mij hindert in het dorp. Wat ik zou willen als bewoner of als burger. Of ik mij veilig voel 
in het dorp. Of ik last heb van rascisme of andere onveiligheden. Dit is waar de kloof ontstaat tussen u als 
lokaal politicus en mij als burger. Ik heb geen connectie met u. Ik ken u niet. U heeft geen connectie met mij. 
U kent mij niet. U doet ook niks voor mij. U doet dingen die op afstand “goed” lijken. Maar in de praktijk niks 
voor mij teweegbrengt. En dan bedoel ik ook letterlijk niks.  
 
Als u echt verandering wilt brengen, begin met het op de kaart zetten van rascisme binnen de dorpen en laat 
een ieder binnen uw partij hier zich net zo over uitspreken als u. Zodat burgers zien en horen dat u betrok-
ken bent bij de mensen. Dat u de signalen van burgers serieus neemt en u zich graag voor deze mensen wilt 
inzetten. Zodat iedereen (man, vrouw, oud, jong, wit, zwart) een fijn bestaan kan hebben in het dorp waar ze 
wonen. Waar ze allemaal met respect worden behandeld en de lokale politiek hier met alle liefde een handje 
in meehelpt.  
 
Kijk meneer /mevrouw. Dan had ik op u gestemd!! 
 
Met vriendelijke groet, 
Calvin E. Klemmer 

 
Geachte heer Klemmer, beste Calvin, 
 
Bedankt voor uw mail aan de LADA-fractie. Ik vind het jammer dat u mij witte bewoner noemt.  Ik zie mijzelf 
niet zo. Ik ben een bewoner van deze wereld  waarin iedereen, ongeacht kleur, voor mij gelijk is. Ik zie geen 
kleur. 
 
U schrijft: u kent mij niet, ik ken u niet. Ik proef daarin een verwijtende ondertoon. LADA biedt u wel de mo-
gelijkheid om ons te leren kennen. Onze maandelijkse fractievergaderingen zijn openbaar. Daar kunt u met 
ons in gesprek gaan. Deze vergaderingen  staan met datum en plaats op onze website en worden in zowel 
de papieren als elektronische media bekend gemaakt. Wij houden deze vergaderingen op wisselende loca-
ties, ook regelmatig in dorpshuis de Oude School in uw dorp Wieringerwaard, bedoeld om u als inwoner van 
onze gemeente te ontmoeten  om zo te horen wat er in onze dorpen speelt.  Jammer dat u daar geen ge-
bruik van heeft gemaakt. 
Ik nodig u dan ook uit om bij ons langs te komen wanneer wij weer in Wieringerwaard vergaderen. 
 
met vriendelijke groet 
Peter Couwenhoven 
Fractiesecretaris 
06 25311671                                            

LEZERS  SCHRIJVEN 
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener. 

Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen. 
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Lage  verkiezingsopkomst  moet  leiden  tot  meer  burgerparticipatie:  
 "Dat  wordt  tijd!" 

 
17 maart 2022 door Maarten Edelenbosch, NH NIeuws 

 

De lage verkiezingsopkomst moet leiden tot het voortvarend oppakken van meer burgerparticipa-
tie. "Dat wordt tijd", zegt de Amsterdam schrijfster en cultuurhistoricus Eva Rovers.  

Geen vertrouwen in politiek 
"Daar heeft zowel de landelijke als lokale poli-
tiek te lang geen oog voor gehad." De Amster-
damse legt uit waar het probleem ligt. "Er is 
een grote groep die vindt dat de politiek niet in 
staat is om grote problemen aan te pakken. 
Maar ook mensen die het gevoel hebben: 'ik 
heb er toch geen invloed op'. Bijvoorbeeld bij 
windmolens om een voorbeeld te noemen." 
 
Maar hoe moet het dan wel? "Neem het voor-
beeld van de windmolens. Nu is het besluit 
vaak al genomen dat er bijvoorbeeld windmo-
lens moeten komen, en mag je alleen nog 
meepraten of die op plek A of B moeten ko-
men. Terwijl inwoners heel goed over de ach-
terliggende vraag kunnen meepraten: hoe zor-
gen we voor schone energie in de regio?" 
 

Laat burgers meepraten 
En haar boodschap: "Dat moet je al heel vroeg 
in het proces doen. Als je mensen ook echt laat 
meedenken is de praktijk dat er haalbare op-
lossingen komen, die ook aansluiten bij de sa-
menleving. Zelfs als mensen misschien niet 
tevreden zijn met de uitkomst, hebben ze er 
dan wel begrip voor." 
 
Succesvolle initiatieven, zoals burgerberaden, 
zijn er genoeg geweest legt Rovers uit. "In 
Steenwijkerland hebben inwoners meegespro-
ken over hoe de gemeente energieneutraal 
moet worden. Dat is nu ook het beleid gewor-
den." 
 
En in Zeist mochten inwoners meepraten hoe 
het miljoenentekort moest worden aangepakt.  

> 

De laatste jaren verlegde ze haar focus naar de veranderende samenleving, en zet ze zich in 
voor burgerberaden als manier om tot oplossingen te komen voor grote maatschappelijke kwes-
ties. De lage opkomst, in Noord-Holland 49 procent, bewijst nog maar eens dat het tijd is voor 
verandering. "Al speelt de oorlog in Oekraïne ook een belangrijke rol. Daardoor was er ook min-
der aandacht voor de verkiezingen", legt Rovers uit. 
 
Ze vervolgt: "Maar een factor kan ook zijn dat mensen zich hebben afgewend omdat ze het ge-
voel hebben dat ze toch niets te zeggen hebben over wat de politiek beslist over onderwerpen. 
Dat is een trend die je al langer ziet." Volgens haar is bestuurlijk vernieuwing 
noodzakelijk. 
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"Daar heeft de gemeente inwoners geloot, 
waardoor een goede afspiegeling ontstond. 
Ook veel mensen die anders niet aan participa-
tie meedoen. Inwoners hebben aanbevelingen 
gedaan. Die zijn grotendeels overgenomen, en 
het tekort is weggewerkt." 
 
Meer bestuurlijke vernieuwing? 
Partijen die de manier van politiek besturen wil-
len veranderen, en bewoners meer willen be-
trekken, behaalden successen. Zoals Samen 
Beverwijk, en Goois Democratisch Platform 
(Gooise Meren). "Ik vermoed dat steeds meer 
partijen gaan voor bestuurlijke vernieuwing. Je 
ziet dat steeds meer, ook bij gevestigde partij-
en. Er is grote behoefte aan", vertelt de schrijf-
ster en cultuurhistoricus. 
 
En meer mensen die mee mogen beslissen 
leidt volgens haar niet tot eindeloze discussies. 
"De  ervaring leert dat als je het goed organi-
seert het niet ingewikkelder wordt. Mensen wil-
len graag meepraten. Het initiatief voor bijvoor-
beeld burgerberaden komt ook steeds meer uit 
de samenleving zelf, en is dus geen politiek 
proefballonnetje."                                            < 
 
 

 
openbare fractievergadering 

 
maandag 11 april 
aanvang 20.00 uur   

 
locatie: 

Cultuurhuis De Kolk 
Weereweg 32, 1733LL Lutjewinkel  

Schager Courant, woensdag 15 maart 


