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Verslag  openbare  factievergadering  12  december 
 

De raadsagenda kende slechts twee punten in de oordeelvorming. De rest van de agenda was de 
gebruikelijke decemberlijst met het vaststellen van de diverse tarieven voor 2023, allemaal ha-
merstukken. Er bleef daardoor ruim tijd over om ontspannen met elkaar verschillende onderwer-
pen ter tafel te brengen. 

Noodfonds maatschappelijke instellingen 
Dorpshuizen, beheerders van sportaccommo-
daties, musea en andere maatschappelijke       
instellingen hebben last van de hoge energie-
prijzen. Met dit noodfonds wil het college ze 
ondersteunen en stimuleren om energie te be-
sparen.  Het benodigde geld wordt uit de alge-
mene reserve gehaald, die met 0,3% zal dalen. 
De fractie kan zich hier in vinden maar zal het 
college wel vragen hoe deze ondersteuning 
structureel te maken. 
 
Ondersteuning lagere middeninkomens 
Het college ontvangt steeds meer signalen dat 
huishoudens het moeilijk hebben om financieel 
rond te komen. Om schulden en achteruitgang 
van de gezondheid te voorkomen, ligt er een 
voorstel om de groep met lagere middeninko-
mens te ondersteunen door de energietoeslag 
uit te breiden en de inkomensgrens van de 
Meedoen-regeling eenmalig te verruimen. Het 
benodigde bedrag wordt ontrokken aan de re-
serve sociaal domein. Ook hier gaat de fractie 
akkoord, weer vergezeld met de vraag hoe dit 
structureel op te lossen.  

Wat verder ter tafel kwam 
Het functioneren van de fractie was een punt 
waar van gedachten over gewisseld werd. Me-
vrouw Sybenga gaf aan tevreden te zijn over 
de samenwerking met fractievoorzitter van Ga-
meren. Hoe moeten LADA en ANDERS ! de 
samenwerking verder gestalte geven was een 
vraag die discussie gaf en zeker verder uitge-
diept moet worden. 
 
De aanvraag rond een vestigingsvergunning 
van houtzagerij Huiberts in Slootdorp is een 
punt van aandacht. Veel klachten van omwo-
nenden hebben de fractie bereikt. Stukken zijn 
bij de  gemeente zoek geraakt. De fractie gaat 
er vragen over stellen. 
 
Ook was er aandacht voor de  provinciale sta-
tenverkiezingen en de waterschapsverkiezin-
gen 

UIT  DE  FRACTIE 

De voorstellen voor het noodfonds maatschap-
pelijke instellingen en ondersteuning lagere 
middeninkomens werden raadsbreed aangeno-
men. Bij de discussie over het noodfonds 
drong een deel van de raad er op aan om de 
regeling structureel te maken wat gehoor vond 
bij het college. Zover ging de raad niet  bij de 
ondersteuning voor de lagere middeninko-
mens. Een amendement van ons om dat te be-
reiken kreeg alleen steun van het CDA en werd 
dus verworpen. Geen reden voor de fractie om 
tegen het voorstel te stemmen want de gebo-
den ondersteuning voor deze groep is meer 
dan gewenst. Er wordt een bedrag van € 1,2 
miljoen voor uit de reserve sociaal domein ge-
haald. Onze fractievoorzitter vroeg het college  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
om er voor te zorgen dat deze reserve op ter-
mijn weer aangevuld wordt wat door het colle-
ge werd toegezegd. 
 
Het voorstel om de bijdrage voor het periodiek 
onderhoud aan sportaccommodaties te indexe-
ren werd unaniem aangenomen.  

De raadsvergadering van donderdag 15 december werd door de gladheid verschoven naar dins-
dag 20 december. Alleen het voorstel tot het instellen van het noodfonds zorgde voor een stevige 
discussie. De overige voorstellen vergden weinig tijd. In deze vergadering werd afscheid geno-
men van VVD-raadslid Enno Bijlstra die wegens een ernstige ziekte de raad heeft verlaten. 
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Antwoorden  vragen  verkeerssituatie   
op  de  sluis  in   Nieuwe  Niedorp 

 
Op 7 november 2022 heeft u politieke vragen (nummer PV-2227) gesteld over Verkeerssituatie 
op de sluis in Nieuwe Niedorp. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen. U vindt 
de antwoorden direct onder de vragen. 
 
Hierbij een samenvatting van de beantwoording van het college. De volledige beantwoording is 
terug te lezen op onze site www.lada.nu, evenals de vervolgvragen. 
 
Ja en nee. Het college is bekend met schade op de bruggen. U geeft aan dat het geen  
uitzondering is dat vrachtwagens vastlopen, dit is niet te achterhalen uit de data die bekend is. 
De locaties zijn geen bekende knelpunten waar er regelmatig schades hersteld moeten worden. 
Daarnaast geeft u aan dat het elkaar passeren op de Oosterweg tot verkeersonveilige situaties  
leidt. Het passeren op kleine smalle wegen is een bekende kwestie, maar deze specifieke locatie  
was bij ons niet bekend. Een smalle weg is niet per definitie verkeersonveilig. De Oosterweg is,  
inclusief de grasbetontegels, 5m breed. Dat is een smalle weg, maar niet te smal volgens de  
categorisering die de weg heeft. De Oosterweg is een erftoegangsweg type 2, die volgens de  
CROW richtlijnen en de inrichting van Duurzaam Veilig een breedte van 4,5m moet hebben.  
Door de uitwijkmogelijkheden op de grasbetontegels moeten gebruikers hun snelheid remmen  
om elkaar te passeren. Daarnaast zijn er mogelijkheden om elkaar te passeren ter hoogte van 
de inritten. Vanuit verkeerskundig oogpunt is de breedte van de Oosterweg en de Westerweg 
niet verkeersonveilig. Het kan echter wel zo zijn dat bestuurders verkeersonveilig gedrag verto-
nen. 
 
….Ja er wordt aan een oplossing gewerkt. We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de  
schades op de bruggen te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren, waarbij de  
bereikbaarheid van Nieuwe Niedorp een belangrijk uitgangspunt blijft. 
 
….Er wordt gezocht naar een betere oplossing, want het is duidelijk dat langere vrachtwagens 
de bochten op de kruisingen met de Dorpsstraat niet kunnen nemen. 
 
De beantwoording over situatie op de Oosterweg  heeft tot een vervolgvraag geleid: 
 
U geeft aan dat er op de Oosterweg voldoende mogelijkheden zijn om elkaar te kunnen passe-
ren door gebruik te maken van de aanwezige inritten. Daarmee gaat u voorbij aan de gestelde 
vraag die voor het passeren specifiek ging over het gedeelte tussen de Boomerbrug en de sluis: 
Op dit deel van de Oosterweg zijn geen woningen waardoor inritten ontbreken en er geen moge-
lijkheden zijn om elkaar te passeren.   
Graag alsnog een goed onderbouwd antwoord voor dit deel van de Oosterweg. 

openbare fractievergadering 
 

maandag 23 januari 
aanvang 20.00 uur   

 
locatie: 

Dorpshuis De Oude School 
Populierenlaan 23a 

1766JD  Wieringerwaard 


