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Van het bestuur 
Agrarische hoofdstad van Nederland 2.0 

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat het bestuur initiatie-

ven wil ontplooien die “níet direct zijn gericht op besluitvor-

ming, maar uitnodigen tot nadenken en opinievorming”. Op 

die manier willen wij een bijdrage leveren aan de bloei en 

groei van onze afdeling en aan onze mooie gemeente. In de 

goed bezochte afdelingsvergadering van eind oktober is hier-

over van gedachten gewisseld: 

 

Eén van de grote uitdagingen voor Nederland is het verduur-

zamen van de agrarische sector en het ontwikkelen van kring-

looplandbouw. Dat geldt eens temeer voor de Gemeente Hol-

lands Kroon, die immers wil uitgroeien tot agrarische hoofd-

stad van Nederland - versie 2.0 wat D66 Hollands Kroon be-

treft. Onze afdeling wil in het komende jaar aan dit onderwerp 

speciale aandacht gaan geven. Daarbij zoeken we uitdrukke-

lijk de verbinding met onderwijs, kennisvergroting en innova-

tie. De mogelijke ontwikkeling van een Agri-tech-campus kan 

daarbij een mooie rol spelen. 

 

Het bestuur wil in het vroege voorjaar komen met een voor-

stel voor concrete activiteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 

bedrijfsbezoeken, het organiseren van een seminar en publi-

caties via onze website en sociale media. Ons idee wordt ster-

ker als zoveel mogelijk leden meedenken en, liever nog, een 

bijdrage leveren. Denk en praat mee door je op te geven via 

bestuur@d66hollandskroon.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Job Laghuwitz 

afdelingsvoorzitter 

 

 

 

 

 

 

Agenda januari 2023 

• Regionale Raad Noordkop, 
donderdag 12 januari in Den 
Helder 

 
• Informatiebijeenkomst over 2 

thema’s: de brandweer en 
kleine windmolens, dinsdag 17 
januari 

 

• Raadscafé, donderdag 19 janu-
ari in Kreileroord 

 
• Fractievergadering,  maandag 

23 januari 

 
• Informatiebijeenkomst over 

netcongestie, dinsdag 24 janu-
ari 

 

• Raadsvergadering, donderdag 
26 januari 

 
 
Socials 

Klik hier op de links om onze soci-

als te bekijken: Website; Face-

book; Instagram 

 

Nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief is bedoeld om de 

leden van en geïnteresseerden in 

D66 in Hollands Kroon geïnfor-

meerd te houden over actuele ge-

meentelijke onderwerpen. Als u de 

nieuwsbrief niet meer wenst te 

ontvangen, stuur dan een reactie 

naar: sonjamulderij@hollands-

kroon.nl 

 NIEUWSBRIEF 
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Van onze wethouder 

In het college zijn er 
verschillende onder-
werpen die momen-
teel veel aandacht 
krijgen.  

Natuurlijk is er veel 
contact met de pro-
vincie over de ener-
gievisie die voor Hol-
lands Kroon veel im-
pact kan gaan heb-

ben. De inzet is vooral om ervoor te zorgen dat 
er niet alleen over onze gemeente wordt gesp-
roken maar vooral ook met zowel bestuur als 
inwoners.  

Ook wordt werk gemaakt van het bouwen van 
meer woningen en vooral ook besproken hoe 
we dat kunnen versnellen door bijvoorbeeld een 
actief grondbeleid te voeren. Kortweg betekent 
zo’n beleid dat de gemeente meer risico neemt 
door bijvoorbeeld zelf gronden aan te kopen en 
het voor ontwikkelaars zo eenvoudig mogelijk 
te maken. 

Waar ik persoonlijk heel blij mee ben is de ma-
nier waarop we omgaan met de gevolgen van de 
hoge energieprijzen. We gaan de verenigingen 
en stichtingen helpen waarvan het voortbestaan 
wordt bedreigd door de onvoorzien hoge kos-
ten. Ook gaan we de inwoners met een laag mid-
deninkomen steunen om ervoor te zorgen dat 
deze groep niet terecht komt in een spiraal van 
negativiteit. Voor deze groep breiden we de 
energietoeslag uit die momenteel alleen voor de 
lage inkomens geldt. We zien dat dit nodig is 
omdat ze zich vaker melden bij de gemeente 
met problemen als schulden en vaker zijn aan-
gewezen op de voedselbank. Een steuntje is niet 
alleen goed voor de personen in kwestie maar 
tegelijkertijd voor de hele gemeenschap. Men-
sen met financiële problemen zijn namelijk min-
der arbeidsproductief en doen vaker een beroep 
op zorg.  

Uit de gemeenteraad 
Onderstaand een kort overzicht van diverse bij-
eenkomsten, waar we in het laatste kwartaal aan 
hebben deelgenomen.  
 
• 12 oktober was er een informatiebijeen-

komst over Buitendijk/Wieringerhoek. Di-
verse verkenningen die vallen onder de Kust-
visie IJsselmeerkust. 

• 13 oktober was de raadsvergadering, met on-
der andere op de agenda de 2de bestuursrap-
portage, extra krediet voor plan de Terp en 
het intrekken van de beleidsregel buiten-
landse arbeiders. 

• In week 43 een informatiebijeenkomst over 
het omgevingsplan (regels voor de fysieke 
leefomgeving) en een beeldvormende verga-
dering over integriteit. 

• 1 november was er een informatiebijeen-
komst over de nieuwe energievisie van de 
provincie Noord-Holland en de mogelijke im-
pact daarvan op Hollands Kroon. 

• 3 november de raadsvergadering over de be-
groting 2023, waarin stevig werd gedebat-
teerd over de plannen van de coalitie en de 
toekomstbestendigheid van de huidige gun-
stige financiële situatie. 

• 5 november een bijeenkomst over het -verbe-
teren van het- functioneren van de gemeente-
raad (n.a.v. een rapport van BMC uit 2020). 

• 22 november het eerste Raadscafé in het 
dorpshuis van ’t Veld, met een goede op-
komst, gevarieerde gespreksonderwerpen en 
een constructieve sfeer. 

• 24 november de raadsvergadering, onder an-
dere over de nieuwe Participatieverordening 
en het bestemmingsplan Mientweg 46. 

• 6 december een beeldvormende vergadering 
over burgerparticipatie. 

• 13 december het Raadscafé in de kantine van 
Succes in Hippolytushoef. Ook hier een grote 
opkomst en gevarieerde onderwerpen. 

• 20 december de laatste raadsvergadering van 
het jaar, over het noodfonds voor maatschap-
pelijke instellingen en de verruiming van de 
energietoeslag. Beide unaniem aangenomen. 

• En we sloten het jaar af met de ideeënmarkt 
op 22 december in Slootdorp.  

 
Als je meer informatie wil, kun je altijd contact 
met ons opnemen: sonjamulderij@hollands-
kroon.nl of judithdegit@hollandskroon.nl of kijk 
op Home | Gemeenteraad Hollands Kroon 
 

‘Om andere keuzes te maken voor een duurzame wereld van morgen, is het belangrijk 

om de toekomst mee te wegen in de beslissingen van vandaag’    

          --- Jan Terlouw --- 
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