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Vastgesteld op: 15062017 
Verslag van de Openbare Fractievergadering dd. 24 mei 2017 in Leven van de Wind 
te Wieringerwerf.   
 
Aanwezig: 
Raadsleden: Piet Dijkstra, Pim de Herder, Jeff Leever, Peter C. Meijer, Jan 
Muntjewerf, Jip Pankras.  
Bestuur: Otto Klink, Diana van der Kraats, Jacqueline Philipsen, Marieke Roos. 
Denktank: Dirk Bal 
Belangstellende: Berry Meijer 
 
1. Opening door JP. 
 
2. Mededelingen:  

* Peter doet de groeten van Martine Lonterman. Zij gaat een zware tijd 
tegemoet met chemo etc.  
 * JP vindt de inbreng van een ieder van belang. 
 *JP geeft aan dat er voor de Poelweg/Koningsweg een oplossing dient te 
komen. PdH heeft hier al een stuk over geschreven. JL zegt dat het euvel 
mede veroorzaakt wordt door het gebruik van de TomTom. 

3. Het verslag van 22-05-2017 wordt goedgekeurd. JP legt de procedure uit.  
PdH meldt n.a.v. zijn contact met dhr Reitsma dat er tot nu toe geen contact is 
opgenomen door Frits Westerkamp. Actie: PdH. 

   Er volgt een discussie over de aandacht voor cultuur. De afgelopen jaren is hier 
regelmatig om gevraagd, maar helaas geen vervolg. Actie: Wat willen wij? 
Uitlenen, verkopen of.. 
 
4. Er zijn geen insprekers. 
 
5. JP legt uit wat de Auditcommissie heeft aangegeven. Het is gek dat er € 900.000,- 
extra is uitgegeven aan ICT, maar de raad is er niet over geïnformeerd. JP neemt dit 
mee in zijn betoog. 
Het is mogelijk om maandelijks een overzicht te maken van de stand van zaken. Dat 
dient te gebeuren. 
DvdK vraagt of Veerburg nu gaat sluiten? JP zet uiteen hoe een en ander nu aan de 
orde is: Daarbij Stichting Kleine Sluis. Participatie vanuit de samenleving wordt aan 
gewerkt. Mogelijk zijn er nu nog een jaar activiteiten in Veerburg. 
 

mailto:meijerpc@quicknet.nl
http://www.seniorenhollandskroon.nl/


Rondvraag: Er dient een Thema avond te komen over Preventief ouderbezoek en 
over biodiversiteit. Diana, Marieke en Peter zullen dit komende zaterdagmorgen 
bespreken. 
PdH memoreert het compliment dat BOK naar hem in de Wieringer Courant deed. 
Hij is zeer vereerd en terecht.  
JP gaat vragen hoe het zit met de commissie Monumenten: Jan Eichhorn, 
Elbert Volkers en Pim de Herder.  
JP bespreekt de route van het secretariaat en persberichten.  
DvdK wil een gezellige bijeenkomst voor bestuur en fractie. 
Voor de vakantie wordt het moeilijk. Begin september bij Tante Pietje tijdens de 
floradagen? 
 
5. Rondvraag: 
 
Dirk Bak vraagt wanneer de recreatiewoningen aan de orde komen? 1 juli 2017. 
 
JP was bij Lintjesregen. Problematiek bij biljarters (Wil Datema) 
 
 
Volgende fractievergadering: 22 juni 1400-1600 uur  in MFA, raadzaal. 
 
 
 
Met dank aan allen sluit Jip de vergadering. 
 
 
 

 


