
Goed onderwijs, goed klimaat, goed werk 23 november 2020

Het gemeenteraadswerk 
Elke maand probeer ik u een nieuwsbrief te sturen in de hoop 
de lokale leden van D66 en geïnteresseerden zoveel mogelijk 
betrokken te houden bij de onderwerpen van de raad. Maar ik 
zou in deze brief ook graag een inkijkje geven hoe ik zelf 
betrokken raakte. 

Iets minder dan vier jaar geleden besloot ik graag meer bij te 
willen dragen aan de lokale fractie van D66. Hoewel ik vaak 
met interesse landelijke politieke kwesties volgde op het 
nieuws, had ik bitter weinig kennis van wat lokaal de 
gemoederen bezig hield. Ik begon met regelmaat de 
maandelijkse fractievergadering bij te wonen en kreeg vrij snel 
een indruk van de onderwerpen in de gemeenteraad, de 
politieke middelen en verhoudingen tussen partijen.

Heel interessant was de zomer van 2017 waarin we begonnen 
de verkiezingen van maart 2018 voor te bereiden. Ineens moet 
je nadenken over alle facetten van onze lokale maatschappij 
en hoe je die graag geregeld zou willen zien. En het was niet 
simpelweg borrelpraat dat uiteindelijk geen impact heeft, het 
is een verkiezingsprogramma waarmee de partij vier jaar aan 
de slag gaat! Tot mijn verrassing mocht ik vervolgens als 
nummer twee van D66 meedoen aan de verkiezingen en 
inmiddels ben ik bijna drie jaar raadslid in Hollands Kroon.

Ik zou hier met veel plezier nog pagina’s kunnen volschrijven 
over mijn ervaringen maar dan krijgt de nieuwsbrief een 
lengte 
waardoor u 
hem straks 
niet meer 
leest. Maar bel 
(06-23079600) 
of email me 
gerust!
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Agenda 

- Fractievergadering (7 
december) 

- Gemeenteraadsvergadering 
(17 december) 

Beeldvorming 

- Omgevingsvisie (3 
december) 

- Voorliggend vel jeugd en 
WMO (IHK) inclusief 
jeugdzorg (8 december) 

- Restwarmte datacenters (10 
december) 

- Inspreekuur (15 december 

Meest relevante 
onderwerpen 
volgende raad 

Raad 17 december: 
- Nog te bepalen 

NIEUWSBRIEF         
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Datacenters  
Het zal niemand zijn ontgaan dat de inrichting van de 
Wieringermeerpolder met haar datacenters en windmolens 
veel aandacht heeft getrokken de laatste tijd in landelijke 
media. Een aantal van de daarin benoemde problemen zijn 
ook landelijk van aard zoals het beleid omtrent de 
subsidiëring van groene stroom en het plannen van de 
windmolens in dit gebied. Maar de lokale fractie van D66 ziet 
ook verantwoordelijkheden voor de lokale overheid.

Bijvoorbeeld waar het gaat om de ruimtelijke inpassing van de 
datacenters in de omgeving en de hoeveelheid datacenters die 
nog bijgebouwd mogen worden. Vooral dat laatste is voor ons 
van belang omdat we vinden dat de gemeenteraad haar rol 
onvoldoende heeft (kunnen) uitvoeren. Er bestaat te veel 
onduidelijkheid over al toegekende percelen en de kaders die 
het college daarbij hanteert.

Inmiddels is na aandringen een eerste poging om overzicht te 
creëren door het college een en ander feitelijk op de website 
weergegeven. Maar dit is nog onvoldoende om te controleren 
of het college, al dan niet bewust, de raad onvoldoende heeft 
geïnformeerd over de lopende ontwikkelingen. Daarover 
wordt op korte termijn een aparte beeldvormende vergadering 
belegd, die hopelijk meer duidelijkheid zal geven.

—————————————————————————

“Er bestaat een prachtig spreekwoord 
dat dikwijls aan Gandhi wordt 
toegeschreven, maar eigenlijk uit 
Centraal-Afrika stamt: ‘Alles wat je voor 
mij doet zonder mij, doe je tegen mij.’"

Uit: “Tegen verkiezingen”
van David Van Reybrouck
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Virtuele bijeenkomst D66 
afdeling Hollands Kroon 
Zoals u al eerder in onze 
nieuwsbrief heeft kunnen lezen 
organiseert onze afdeling op 2 
december vanaf 19:00 uur een 
virtuele bijenkomst. We gaan 
met iedereen die met D66 
Hollands Kroon mee wil denken 
in gesprek over de dertien 
thema’s die door D66 landelijk 
zijn gekozen als uitgangspunten 
voor de verkiezingen van 2020. 
De vraag die centraal staat is: 
Kunnen we de landelijke thema’s 
vertalen naar concrete punten 
die we als D66 op het niveau van 
onze gemeente aan zouden 
willen pakken?

Geïnteresseerd? Stuur dan een 
mail met contactgegevens naar 
bestuur@d66hollandskroon.nl. U 
ontvangt dan een hand-out met 
daarin de dertien thema’s en 
informatie over hoe u aan de 
bijeenkomst deel kan nemen.

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

mailto:bestuur@d66hollandskroon.nl
mailto:maartenversluis@hotmail.com
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