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Spoorsingel perikelen 
 

De huizen langs het begin van de Spoorsingel zijn, zoals 
zoveel huizen in de streek, niet onderheid. Toen de 
Spoorsingel nog geen doorgaande weg was, gaf dit geen 
problemen. Die problemen kwamen er wel toen de 
Spoorsingel een doorgaande weg richting Streekhof werd. 
In een significant deel van de huizen ontstond schade 
door de trillingen die voornamelijk door het vrachtverkeer 
werden veroorzaakt. Uiteraard meldden de bewoners dit 
meerdere keren bij de gemeente, maar helaas zonder 
bevredigend resultaat. Hierop besloten de bewoners in te 
spreken tijdens de diverse fractievergaderingen. Echter 
alleen GBS en (wat later) de VVD namen de klachten van 
deze mensen toen serieus.  

GBS verstuurde een brief naar de verantwoordelijke 
wethouder, Bart Nootebos, waarin precies het probleem 
werd uitgelegd, waarop de gemeente besloot om door 
een door hen betaald extern bedrijf een trillings-meting 
uit te laten voeren. De uitslag van deze meting liet echter 
lang op zich wachten en de uitkomst van de metingen 
toonden niet voldoende aan dat de schade aan de huizen 
badkamertegels en ruiten, door het verkeer kwam. Hierop 
adviseerde GBS de bewoners om zelf door een ander  

 

 
 
bedrijf eenzelfde test te laten uitvoeren, helaas was de 
meerderheid van de gedupeerde bewoners daartoe niet 
bereid en dan houdt het op. Wel bleef GBS in contact met 
de wethouder en dat zorgde er mede voor dat Bart 
Nootebos de situatie rond de Spoorsingel inbracht in het 
verkeersplan wat door het toonaangevende mobiliteits-
adviesbureau Goudappel Coffeng verder werd uitgewerkt.  
 

Voornoemd adviesbureau kwam met 
een aantal mogelijke oplossingen, maar 
volgens de bewoners en GBS is er maar 
één oplossing die werken zal, en dat is 
deze weg in beide richtingen afsluiten 
voor het doorgaande vrachtverkeer.   
___________________________________________  
 

Burgerparticipatie 
Mee doen -  Mee denken - Mee beslissen 
 

De omgevingswet, klimaatadaptatie, energietransitie, 
gebiedsontwikkeling: bij veel van dit soort zaken, die bij 
de gemeenten op tafel liggen, is actieve betrokkenheid 
van bewoners nodig. Maar hoe neem je hen mee in de 
processen als ze zich niet georganiseerd hebben? Wie is 
dan het aanspraakpunt? 
 

Voor veel gemeenten is dit een lastig vraagstuk. Hoe voer 
je het gesprek met de wijk als dat een diffuus geheel is 
zonder kop of staart? Je kunt wel een aantal actieve 
mensen uitnodigen, maar wie vertegenwoordigen zij dan? 
Participatie is nog te vaak het sluitstuk van gemeentelijke 
processen. Veel van de gebruikelijke processen zijn 
immers bij gemeenten zodanig ingebakken dat ze moeilijk 
te veranderen zijn aan de eisen van de huidige tijd. 
 

Succesvolle participatie komt in de praktijk in vaste 
stappen op gang. Het begint met een buurtinitiatief van 
een clubje enthousiaste bewoners, zoals een gezamenlijke 
moestuin of een zonnepanelenactie. De volgende stap is 
het bestendigen van het collectief dat zo ontstaat, 
bijvoorbeeld in een vereniging of een coöperatie. Daarna 
komt groei, meer initiatieven, meer bewoners die 
meedoen, het collectief wordt dan relevanter. Zo kan er 
ten slotte een soort wijkbedrijf uit ontstaan, waarin 
bewoners hun eigen projecten runnen. Het is belangrijk 
als men van tevoren bedenkt welke vorm van participatie 
het beste past bij het project. Bij Stichting Buurkracht 
hebben ze jarenlange ervaring met het organiseren en 
mobiliseren van honderden buurten voor uiteenlopende 
buurtinitiatieven. Ze ondersteunen graag de gemeenten 
met als resultaat; betrokken bewoners die constructief 
meedenken en doen. 
 

 

Van de redactie 
 

In deze tweede nieuwsbrief van 2021 leest u weer het  
nieuws uit uw gemeente wat voor u als lid van GBS 
van belang is omdat u daar in meer of mindere mate 
mee te maken kunt krijgen.  
 

Degenen die hebben aangegeven de nieuwsbrief 
digitaal te willen ontvangen (scheelt papier, printwerk 
en verspreiding) zullen deze voortaan via de e-mail 
ontvangen. Meldt u via de secretaris even aan als u 
voortaan deze nieuwsbrief ook in uw mailbox wilt 
ontvangen. Alvast dank hiervoor. 
 

Nieuwsbrief GBS - Nummer 2 - Zomer 2021 
 

Dit verkeersbord moet ook aan de andere kant 
van de spoorsingel worden geplaatst,              

plus streng erop handhaven. 
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Overdracht wegen Hoogheemraadschap 
 

Het Hoogheemraadschap wil zich louter concentreren op 
haar primaire taak en dat betekent dat ze dus het beheer 
en onderhoud van de wegen in hun gebied per 1 januari 
2023 willen overhevelen naar de gemeenten. In Stede 
Broec zullen er niet veel wegen bijkomen, maar dat is niet 
het geval in Drechterland, Koggenland, Medemblik en 
Opmeer. Daarom zullen voornoemde gemeenten 
gedurende een periode van 12 jaar door de andere 
gemeenten moeten worden gecompenseerd om zo te 
voorkomen dat de belastingdruk voor hun bewoners en 
bedrijven flink zal toenemen. Maar ook in onze gemeente 
moet voorkomen worden dat de lasten voor haar 
inwoners zullen stijgen.  

 

Het streven is dan ook om de gemeentelijke lasten niet 
meer te laten stijgen dan de lasten die de burgers voor 
deze wegen voorheen aan het waterschap kwijt waren. 
Verder hoopt men dat op termijn het beheren van deze 
wegen door de gemeenten tegen lagere maatschappelijke 
kosten kunnen worden uitgevoerd, maar het is nog 
onduidelijk of dat verwachte voordeel op korte termijn 
gerealiseerd zal worden. Ten eerste omdat dit plan slechts 
kan worden uitgevoerd als alle zeven betrokken 
gemeenten daarmee akkoord zijn. Ten tweede omdat de 
gemeenten die er financieel nadeel van ondervinden 
gedurende een periode van 12 jaar door de andere 
gemeenten moeten worden gecompenseerd. Het zal 
dientengevolge minimaal 12 jaar duren voordat dat 
eventuele voordeel zich ook daadwerkelijk vertaalt in 
lagere lasten voor onze burgers. Wel ontstaat er vanaf 
2023 meer duidelijkheid over wie de verantwoordelijke 
wegbeheerder is, hetgeen bij klachten over of schade 
door het betreffende wegdek wel een groot voordeel is.   
 

 

Jongerenpanel SED 
 

GBS vindt het belangrijk te weten wat er onder de 
jongeren in onze gemeente leeft. Daarom participeert ons 
jongste actieve lid, Dewi Mast, sinds december 2020 in 
het door Vrijwilligerspunt in samenwerking met de 
gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland 
opgerichte Jongerenpanel. De doelgroep is jongeren 
tussen 14 en 30 jaar oud die in één van de drie SED-
gemeenten wonen. Het doel is om deze jongeren meer te 
betrekken bij de maatschappij, en om als betrokken 
gemeenten meer te weten te komen over wat er zoal 
onder onze jongeren leeft. Daarom wordt de deelnemers 
van dit panel, dat tweemaal per maand bijeenkomt, 

gevraagd om actief mee te denken over tal van lokale 
vraagstukken die betrekking hebben op deze jongeren.  
Zo wordt er onder andere gesproken over; alcohol, drugs, 
sport, milieu, onderwijs, uitgaan, wonen en de kans op 
zelfstandige huisvesting binnen de drie SED-gemeenten.  
 

 

Effecten Covid-19 op de politiek  
 

We hebben er allemaal mee te maken gehad; vanaf maart 
2020 veranderde ons leven door het COVID-19 virus en de 
daaraan gekoppelde maatregelen. Dat betekende voor de 
raads- en commissieleden dat er even geen fractie- raads- 
en commissievergaderingen meer konden worden 
gehouden. Dus werd besloten om digitaal te vergaderen. 
Dat was best even wennen omdat ook dit niet zonder 
problemen ging. Want communicatie vanaf een iPad of 
laptopscherm is nu eenmaal niet hetzelfde als dat je de 
mensen in levenden lijve in een raadszaal kunt aankijken. 
Communicatie bestaat immers voor slechts 20% uit 
woorden en voor 80% uit non-verbale signalen, en juist 
die non-verbale signalen krijg je digitaal niet mee.  
 

Na de zomerstop kon er gelukkig weer fysiek worden 
vergaderd, maar wel op afstand van elkaar, niet even 
napraten, geen handen schudden, en volgens een 
bepaalde volgorde binnen komen en vertrekken. In 
december ging Nederland opnieuw in een lockdown en 
dat betekende wederom vergaderen via de computer. Het 
voordeel van digitaal vergaderen is dat je er de deur niet 
voor uit hoeft maar fysiek vergaderen werkt toch beter.  
Daarnaast kun je in de zogenaamde wandelgangen en aan 
de bar na afloop ook even bijkletsen over bepaalde 
onderwerpen hetgeen in de praktijk van groot belang 
blijkt, want dat is immers ook een onderdeel van het 
raads- en commissiewerk. Dit omdat je er alleen zo achter 
kunt komen met wie er samengewerkt kan worden. 
 

Gelukkig kan er inmiddels normaal vergaderd worden. Het  
valt op dat deze vergaderingen een stuk korter duren dan 
via internet. Helaas is de bar nog niet open, maar wellicht 
is dat na het zomerreces ook weer mogelijk.  
 

 

Voorkeursrecht Gemeente 
 

Onze gemeente heeft een voorkeursrecht op de grond in 
de zuidwesthoek, beter bekend als de grond naast en 
achter de voetbalvelden van de Zouaven. In de 
gebiedsvisie is dit grondgebied opgenomen als mogelijk te 
bestemmen voor sportdoeleinden. Nu deze grond te koop 
is heeft Stede Broec besloten om de wet Voorkeursrecht 
Gemeenten van toepassing te laten zijn. De eigenaar van 
deze grond kan deze nu niet zomaar van de hand doen. 
Het recht van eerste koop ligt nu immers bij de gemeente. 
Als gemeente heb je drie jaar tijd om hiervan gebruik te 
maken. De periode van drie jaar kan overigens nog wel 
twee keer met een jaar verlengd worden. Dus moet de 
gemeente de komende drie jaar een gebiedsvisie 
ontwikkelen op basis waarvan besloten kan worden of er 
daadwerkelijk tot koop van deze gronden moet worden 
overgegaan. GBS heeft nog geen mening over de invulling. 
Dit kan volgen GBS naast sportdoelstellingen wellicht ook 
voor woningbouw zijn. 
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Welzijnsorganisatie, seniorenraad, 
woningcorporatie, gemeente en 

zorgorganisaties slaan handen ineen. 

Ouder worden in Stede Broec  
 

In Stede Broec blijkt de vergrijzing veel sterker te zijn dan 
in de rest van Nederland. Zo stijgt naar verwachting het 
aantal 75-plussers tussen 2018 en 2030 met ruim 1500 
mensen. Hetgeen bijna een verdubbeling is van het 
huidige aantal. Dat betekent echter ook dat naast de vele 
vitale ouderen er ook meer kwetsbare ouderen zullen zijn. 
Als we uitgaan van de huidige praktijk, betekent dit dat 
het aantal verpleeghuisplekken van 134 naar 250 zal 
groeien. Ook een kwetsbare oudere, die niet naar een 
verpleeghuis hoeft, heeft uiteraard zorg en een passende 
woning nodig. Of dit professionele zorg moet zijn hangt af 
van de situatie, bij de een kan de ondersteuning door 
familie voldoende zijn, terwijl de ander juist professionele 
zorg behoeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen. 

 

Daarom moet er eerst begonnen worden met het 
inventariseren van welke informele initiatieven deze 
doelgroep nu al helpen om gezond thuis te blijven wonen.  
Daarna komt de vraag wat er nodig is om meer van deze 
initiatieven te ontwikkelen. Maar de vergrijzing heeft ook 
impact op de huisvesting van deze de doelgroep en waar 
de nieuwe geclusterde woonvormen straks nodig zijn.  
Daarom is GBS mede-initiatiefnemer en gangmaker van 
het hier bovenstaande. 
 

 

SED kadernota 
 

Voor het opstellen van de gemeentelijke begroting 
moeten eerst de kadernota’s van de partijen waaraan we 
verbonden zijn worden vastgesteld. Eén van die 
verbonden partijen is de SED ambtelijke organisatie. De 
ontwikkeling van de ambtelijke organisatie is (te)veel in 
het nieuws de laatste tijd. Om de dienstverlening naar 
burgers en bestuur te verbeteren en op het gewenste 
niveau te brengen zou er op de huidige begroting rond de 
€ 4.000.000,- bij moeten, maar dat geld is er niet.  
 

Recent werd besloten om voor een periode van één jaar 
met een extra bedrag van € 1.500.000,- in te stemmen. 
Dat is dus het bedrag van dat de drie SED-gemeenten 
gezamenlijk zullen gaan bijdragen. Voor Stede Broec 
betekent dit een extra uitgave van ongeveer € 500.000,- 
GBS had liever gezien dat er meer ingezet zou worden op 
meer efficiëntie o.a. door 80% harmonisatie van beleid.   
 

Naast de verhoging van de begroting heeft er ook nog een 
discussie plaats gevonden over de verdeelsleutel van de 
bijdragen aan de SED-organisatie. Deze is voor Stede 
Broec verhoogd van 32,12% naar 33,08%. (Stede Broec 
zou te weinig hebben bijgedragen.) Dit betekent een extra 
verhoging van € 110.000,-. GBS kan zich niet vinden in 
deze ontwikkeling, daarom is GBS mede-indiener geweest 
van een amendement welke oproept tot discussie over de 
toekomst van de ambtelijke samenwerking. Het 
amendement is unaniem aangenomen en er gaan vier 
scenario’s uitgewerkt worden die worden bediscussieerd, 
En wat ons betreft dan ook graag met de inwoners. 

De vier scenario’s zijn: 
- Doorgaan met de huidige situatie, bestuurlijk 

zelfstandig met één ambtelijke organisatie. 
- Bestuurlijk zelfstandig met één ambtelijke organisatie 

maar meer taken zelf uitvoeren. 
- De ambtelijke samenwerking beëindigen en als 

zelfstandige gemeente verder gaan. 
- Een bestuurlijke fusie tussen Stede Broec, 

Drechterland en Enkhuizen. 
 

GBS is een groot voorstander van deze discussie, opdat op 
basis van goed onderbouwde argumenten een toekomst- 
bestendig besluit genomen kan worden.  
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