
Goed onderwijs, goed klimaat, goed werk 27 september 2020

van de Voorzitter 
Als bestuur van D66 afdeling Hollands Kroon buigen wij ons 
momenteel over vragen als: "Waar staan wij als D66 Hollands 
Kroon voor" en "Hoe kunnen we de thema's die voor D66 
belangrijk zijn, ook tot onderwerp van gesprek maken binnen 
onze gemeente". Het vertalen van landelijke thema's naar 
onze lokale situatie is een uitdaging. Een paar voorbeelden:

• Het belang van duurzame energie wordt door ons van harte 
onderschreven. Tegelijk zijn we het in de polder wel erg druk 
worden met al die windvangers. 

• Goed onderwijs, een speerpunt van D66. Natuurlijk, maar 
hoe organiseer je dat in onze relatief kleine woonkernen? 
Zeker als het gaat om de onderwijsmogelijkheden na het 
voortgezet onderwijs. 

Hoe leuk het ook is om het hierover met bestuursleden te 
hebben, het is natuurlijk nog veel belangrijker om hierover 
van gedachten te wisselen met de D66 leden in onze 
gemeente en met de inwoners die sympathie hebben voor 
onze partij. We gaan dan ook dit najaar nog een 
ledenvergadering organiseren waarin we het gesprek hierover 
met elkaar aangaan. Omdat we als democratische partij de 
input van onze leden, maar ook van sympathisanten, keihard 
nodig hebben, hopen we natuurlijk op een overweldigende 
opkomst! Leden zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen en 
andere geïnteresseerden zullen we via deze nieuwsbrief 
informeren over de datum en plek waarop de bijeenkomst 
gehouden zal worden.

De opbrengst van de ledenvergadering vormt het vertrekpunt 
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Agenda 

- Fractievergadering (12 
oktober) 

- Raadsvergadering (1 
oktober) 

- Raadsvergadering (29 
oktober) 

Beeldvorming 

- Inspreekuur (29 september) 

- Veerburg (8 oktober) 

- Team Schulddienstverlening 
(8 oktober) 

- Inspreekuur (27 oktober) 

Meest relevante 
onderwerpen 
volgende raad 

Raad 1 oktober: 
- Campus De Terp 
- Accommodatie tijdelijke 

werknemers in 
Hippolytushoef 

- Regionale Energie Strategie 

Raad 29 oktober 
- Nog te bepalen 

NIEUWSBRIEF         
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voor onze strategie en het programma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Dat lijkt nu nog een 
eind weg maar er moet dan ook nog heel veel gebeuren en we 
weten: Regeren is vooruitzien!

Job Laghuwitz, Bestuursvoorzitter, D66 afdeling Hollands 
Kroon

Campus De Terp
In de komende raadsvergadering wordt hopelijk een besluit 
genomen over de toekomst van Campus De Terp in 
Wieringerwerf. Al jaren is dit inwonerinitiatief in de maak en 
is nu op een punt beland dat de gemeente Hollands Kroon 
niet alleen in woord maar ook in daad ondersteuning kan 
bieden.

Voor de bouw van twee basisscholen en een variatie aan sport- 
en welzijnsfaciliteiten is een overeenkomst opgesteld waarin 
wordt beschreven hoe de diverse partijen met elkaar samen 
zullen werken. Zowel voor de bouw als tijdens de exploitatie 
van het geheel. Voor de gemeente betekent dit een primeur 
want niet eerder werd er zo’n omvangrijk initiatief vanuit de 
inwoners ontvangen. De gemeente zal onder andere borg 
moeten staan voor een fors bedrag maar krijgt daarvoor een 
prachtige impuls in Wieringerwerf en daarbuiten.

De fractie van D66 steunt dit initiatief van harte en hoopt dat 
het zal leiden tot een domino-effect in de gemeente. Het 
enthousiasme van vele vrijwilligers, die met veel verstand en 
met hart en ziel zich inzetten, levert hopelijk een groot succes 
op en een voorbeeld voor anderen. 

—————————————————————————

“Klassiek liberalisme gaat uit van de 
gedachte dat vrijheid de afwezigheid is van 
dwang. Binnen het sociaal-liberalisme is 
vrijheid een rijker concept. Wie de kans 
niet krijgt zich te ontwikkelen, kan geen 
volwaardig leven leiden. Hij is niet echt ‘vrij’ 
om eigen keuzes te maken..”

Coen Brummer
 Uit: Wat is sociaal-liberalisme, Hans van Mierlo Stichting
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Meedenken met de fractie 
over D66 standpunten 
Het bepalen van een standpunt 
over een grote diversiteit aan 
onderwerpen is niet makkelijk. 
Natuurlijk heeft D66 een eigen 
signatuur, dat leidend is bij de 
manier waarop we onze koers 
bepalen. Maar de brug slaan 
tussen het sociaal-liberaal 
gedachtegoed en gemeentelijke 
kwesties vergt kennis en vooral 
veel denk en praatwerk. Naast 
de twee D66-
gemeenteraadsleden is er een 
aantal leden die zich daar 
regelmatig actief mee bezig 
houdt. Maar dat aantal kan nooit 
groot genoeg zijn! Als u interesse 
hebt, zouden we het heel leuk 
vinden om u te verwelkomen op 
de fractievergadering. Meer 
informatie vindt u op onze 
website. U kunt ook een reply 
sturen op de email van deze 
nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief is bedoeld om 
de leden van en geïnteresseerden 
in D66 in Hollands Kroon 
geïnformeerd te houden over 
actuele gemeentelijke 
onderwerpen. Wanneer u de 
nieuwsbrief niet meer wenst te 
ontvangen, stuur dan een reactie 
naar: maartenversluis 
@hotmail.com

https://hollandskroon.d66.nl
https://hollandskroon.d66.nl
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