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Van de voorzitter 
“In onze gemeente is nog steeds plek voor een progres-

sieve partij die niet bang is om verantwoordelijkheid 

te nemen” zeiden we na de verkiezingen. En dat heb-

ben we gedaan! Maarten Versluis is volop in actie als 

wethouder en ook de fractie met Sonja Mulderij en 

Judith de Git zetten hun schouders eronder.  

De grote uitdaging is nu het verstevigen van de basis. 

Door het betrekken van inwoners, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties kunnen we op langere 

termijn bijdragen aan het  vertrouwen in de politiek.   

Hierbij zijn nieuwe leden helpend, maar dat is niet 

genoeg. Wij willen aandacht besteden aan onderwer-

pen die belangrijk zijn voor Hollands Kroon: het ver-

duurzamen van de agrarische sector, het woonvraag-

stuk, de opvang en integratie van asielzoekers, de 

zorg, enz.  

Natuurlijk worden deze onderwerpen behartigd 

door onze fractie en wethouder. Zíj vormen de eerste 

lijn. Als bestuur willen we initiatieven ontplooien die 

níet direct zijn gericht op besluitvorming, maar uit-

nodigen tot nadenken en opinievorming. Zo leveren 

we een bijdrage aan de bloei en groei van onze afde-

ling en aan onze mooie gemeente.  

Denk en praat mee en kom naar de afdelingsver-

gadering op woensdag 26 oktober om 19.30 uur 

in het Dorpshuis aan de Westerlanderweg 61 in 

Westerland. 

Met vriendelijke groet, 

Job Laghuwitz 

afdelingsvoorzitter 

   

Agenda 

- D66 Ledenvergadering: 
• 26 oktober 2022 

 
- Fractievergadering: 
• 31 oktober 2022: 

(over begroting 2023) 
• 21 november 2022  

 
- Raadsvergaderingen: 
• 13 oktober 2022 
• 3 november 2022 

(over begroting 2023) 
• 24 november 2022 

 
- Regionale Raad Noordkop 
• 17 november 2022 

 

Informerend & Beeldvorming 

• 12 oktober: Plan Buitendijk 
• 25 oktober: Omgevingsplan 
• 1 november: Duurzaamheid 
• 10 november: Woningcorporaties 
• 15 november: BMC rapport 

 
 

Socials 

Klik hier op de links om onze socials te be-

kijken: Website; Facebook; Instagram 

 

 

Nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief is bedoeld om de leden 

van en geïnteresseerden in D66 in Hollands 

Kroon geïnformeerd te houden over actuele 

gemeentelijke onderwerpen. Als u de 

nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, 

stuur dan een reactie naar:                          

sonjamulderij@hollandskroon.nl 

 NIEUWSBRIEF 
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Van onze wethouder 
Het nieuwe college, 

waar D66 deel van uit-

maakt, is nu drie maan-

den onderweg. Na af-

trek van de zomerva-

kantie zijn we gevoels-

matig nog altijd aan het 

inwerken.  

Maar de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid 

kent geen inwerkperi-

ode; vanaf dag 1 leg je verantwoording af over alles 

wat de gemeente doet. Gelukkig ervaar ik dat onze 

gemeente met veel energie en goede intenties, heel 

veel goede dingen doet. Dat gevoel wordt gestaafd 

door contacten die ik heb met collega wethouders 

uit andere gemeenten, waaruit ik opmaak dat we 

ons gemeentelijk apparaat mogen koesteren. 

Dat is wat mij betreft een belangrijk gegeven bij de 

opmaat naar alle ambities die we hebben vastge-

legd in het coalitie-akkoord met als titel “Samen 

bouwen aan vertrouwen”. Want ambities realiseren 

betekent verandering. Als we die verandering een 

succes willen maken, moet je inzicht hebben in de 

huidige gang van zaken. Verandering leidt alleen tot 

verbetering als het college de aansluiting weet te 

vinden bij de honderden ambtenaren, de gemeente-

raad en vooral ook de inwoners van Hollands 

Kroon.  

Om dat te bereiken zal het college de komende 

maanden een zogenaamd college-programma pro-

duceren. Daarin moet de droom van verbetering 

zijn beslag vinden. Daarin wordt de ambitie voor-

zien van een plan dat leidend zal zijn voor onze ge-

meente de komende vier jaar.  

Oh ja, het belangrijkste vergeet ik bijna te schrij-

ven….het wethouderschap is een heel bijzondere en 

prachtige baan!   

 

———————— 

Nieuws uit de Raad 
Na een reces van 6 weken is het nieuwe po-

litieke jaar inmiddels weer in volle gang.  

 

Onderstaand een korte terugblik op diverse 

bijeenkomsten waar we in september en 

oktober aan hebben deelgenomen.  

 

Als je meer informatie wil, kun je altijd con-

tact met ons opnemen:  

sonjamulderij@hollandskroon.nl of  

judithdegit@hollandskroon.nl  

of kijk op Home | Gemeenteraad Hollands 

Kroon 

 

Nieuwe Participatieverordening: Op 1 sep-

tember was er een beeldvormende bijeen-

komst over de visie op participatie, met uit-

leg over wat het uitdaagrecht is en hoe je 

participatie vorm kunt geven bij afwijking 

van het omgevingsplan. 

Debattraining: We hebben op 6 september 

een training gevolgd over debatteren met 

behulp van het POOC-model (probleem-

oorzaak-oplossing-consequenties) op taal-

niveau B1. 

Tour de Boer: Op 10 september werd er 

een bijeenkomst georganiseerd door het 

LTO, waarbij Klaas Schenk (agrarisch on-

dernemer) uitleg gaf over watermanage-

ment in de akkerbouw en Martin Scholten 

(ecoloog, strategisch adviseur universiteit 

van Wageningen) ons meenam in zijn visie 

op het stikstofdilemma. 

Raadsvergadering 15 september: Daarin 

zijn we onder meer akkoord zijn gegaan 

met de nieuwbouw voor PRO-bedrijf in Den 

Helder, het aanpassen van het bestem-

mingsplan voor bouw van 7 huizen in Ha-

ringhuizen en de kaderbrief. Hierbij de link 

naar de uitzending: Raad (royalcast.com) 

 

 

mailto:sonjamulderij@hollandskroon.nl
mailto:judithdegit@hollandskroon.nl
https://gemeenteraad.hollandskroon.nl/
https://gemeenteraad.hollandskroon.nl/
https://channel.royalcast.com/hollandskroon/#!/gemeentehollandskroon/20220915_1
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Even voorstellen 
Mijn roots liggen in de Zaan-

streek, maar thuiskomen doe 

ik op Wieringen. Samen met 

mijn kinderen woon ik in 

Hippolytushoef, wat voor ons 

als sportief gezin heerlijk 

vertoeven is. Ik sta al 25 jaar 

met veel passie en plezier 

voor de klas in het voortgezet 

onderwijs (docent geschiede- 

nis en maatschappijleer) in Alkmaar. 

Al jaren ben ik voor mijn werk bezig met ‘de poli-

tiek’, maar de laatste jaren ben ik bewuster en ac-

tiever bezig met wat er in deze gemeente leeft en 

speelt.  

Het afgelopen jaar is er veel veranderd, en heb ik 

nieuwe verantwoordelijkheden erbij gekregen. Ik 

leer iedere dag bij, en hoop met u samen een mooie 

bijdrage te kunnen leveren aan onze prachtige ge-

meente met alle vraagstukken die er op tafel liggen. 

------------------------------------------------------------------ 

Ik ben geboren en getogen in 

Schagen, maar woon sinds 

1991 met mijn man in Anna 

Paulowna. Een hele fijne plek 

vanwege de ruimte, het vele 

groen en alle voorzieningen. 

Onze kinderen zijn hier opge-

groeid en wonen inmiddels 

op zichzelf.  

In mijn vrije tijd lees en wandel ik graag. Daarnaast 

ben ik vrijwilliger bij de bibliotheek. Ik werk als bu-

siness controller bij de gemeente Zaanstad en hou 

me daar bezig met maatschappelijke thema’s als 

sport, gezondheid en onderwijs. Een hele interes-

sante combi met mijn raadswerk!  

De landelijke politiek trekt dagelijks de aandacht, 

maar de gemeente is minstens zo belangrijk voor 

de inwoners. Ik vind het mooi om daar een bijdrage 

aan te mogen leveren. 

Vervolg nieuws uit de Raad 

Workshop instrumenten van de raad: Een 

voorlichting van de griffier over het be-

stuursrecht en de instrumenten van de ge-

meenteraad (zoals schriftelijke vragen stel-

len, moties en amendementen en het initia-

tiefrecht). 

 

De toetsingskamer. Er zijn momenteel 3 on-

derzoeken in voorbereiding:  

• communicatie met inwoners,  

• het Veiligheidsbeleid  

• de aanvraag van vergunningen.  

 

En 30 september werd de maand afgesloten 

met een bijeenkomst over de stikstofpro-

blematiek bij “Leven van de wind” in Wie-

ringerwerf. Naast raadsleden uit Hollands 

Kroon, Schagen en Texel waren ook circa 

30 agrarisch ondernemers uitgenodigd, 

plus leden van provinciale staten en gede-

puteerde Stikstof Esther Rommel. Hierbij 

de link naar het verslag Gemeenten Hol-

lands Kroon en Schagen organiseren bij-

eenkomst over stikstof | Hollands Kroon 

 

 

 

 

 

 

 

"Hoe wil ik dat de wereld eruit ziet?  

En, de volgende vraag: hoe draag ik 

hier actief aan bij?  

 

De één haalt zijn boodschappen bij 

een lokale boer, de ander kiest een 

andere baan, een derde klimt de bar-

ricaden op.  

 

Begin, wat je stap ook is."  

 

--- Marieke Creemers--- 

https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/gemeenten-hollands-kroon-en-schagen-organiseren-bijeenkomst-over-stikstof
https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/gemeenten-hollands-kroon-en-schagen-organiseren-bijeenkomst-over-stikstof
https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/gemeenten-hollands-kroon-en-schagen-organiseren-bijeenkomst-over-stikstof

