Algemene Leden vergadering Nieuw Enkhuizen
Verslag van wat maandagavond 21 december vanaf 19.30 uur besproken
werd via ZOOM.
Aanwezig waren:
Harry Wijchers
Lies Wijchers-de Reus
Jan Paul
Karin Mazereeuw
Albert Steltenpool
Piet Mazereeuw
Dick Hage
Joshua Tobelem
Afwezig:
Manita Wijchers (met bericht)
Gijs Willemsen
Notulen.
Notulen van de bijeenkomst van 23 november zijn akkoord.
N.a.v. de notulen:
Albert merkt op dat de deskundigheidsbevordering van aanstaande jonge en oude
gemeenteraadsleden hun eigen verantwoordelijkheid is. Het wordt door de gemeente aangeboden.
Albert vraagt zich af of de statuten vernieuwing behoeven. Besloten wordt dat dat niet zo een haast
heeft, bij een eventuele naamswijziging is het aan de orde. Eerder zal het huishoudelijk reglement
worden herzien.
Joshua merkt op dat hij niet wil dat NE TikTok-filmpjes gaat maken.
Mededelingen.
Joshua is inmiddels tiener geworden, 13 jaar. Wies is 58 jaar getrouwd. Harry is 82 geworden. Allen
van harte gefeliciteerd.
Piet is op Facebook een platform begonnen: ‘Vrienden voor het behoud van het IJsselmeer’. In acht
dagen tijd zijn er al 1340 mensen lid geworden. Veel vissers hebben zich aangesloten en ook
bestuurders. Het IJsselmeer is het grootste zoetwaterbassin ter wereld. Er worden nu windmolens,
zonnepanelen en (vervuild) granulietlagen in het water aangelegd. Boeren maken zich ook ongerust.
Bij Beets loopt het met granuliet vervuilde water binnen.
Het wordt gezien als een tweede spoor. Als mensen die in de richting van Nieuw Enkhuizen zijn te
bewegen. Piet denkt ook aan een platform als ‘Je bent Nieuw Enkhuizer als …”.
Karin heeft een post met harde uitspraken op het blog van Chris gezet en veel bijval gekregen. Stel je
gaat vol er in. Als luis in de pels. Die mensen kun je wellicht voor je politieke richting interesseren.

Dick heeft deel genomen aan een denktank van provincie, ambtenaren, consultants, PWN e.d. waar
een ‘Kustvisie IJsselmeer’ wordt ontwikkeld. Bleek dat er tot dan toe alleen gedacht was vanuit het
land. Belangrijkste conclusie was dat je ook vanuit het water naar het land, vanuit het IJsselmeer
naar de kust, kunt kijken. De visie van vissers en bootverhuurders.
Agendapunten en gedachtenwisseling.
Dick presenteert een Sterkte Zwakte analyse. Die vind je in de bijlage.
Albert reageert op de dreiging dat nieuwe leden mogelijk een andere koers zouden gaan inzetten. Hij
pleit voor een strak bestuur en dat raadsleden een overeenkomst met het bestuur hebben en zelfs
aan het bestuur betalen.
Karin reageert met dat zij meer de nadruk legt op onderlinge communicatie, dat we geen links, geen
rechts, geen midden zijn. Dat we dat zijn wat nodig is. En waar de vraag ligt vanuit je achterban. Dat
je ideeën moet samenvoegen en kijken waar de overeenkomsten zitten. En dat dat een kernwaarde
van NE is.
Albert: ‘Je moet sturen en actie ondernemen’.
Karin: ‘Ik weet niet waar je op moet sturen, ik denk dat je niet in het zwart witte moet gaan zitten,
niet met elkaar, wel in een raad’.
Joshua: ‘Ik vind wel dat we als partij een heel duidelijke message moeten geven. “Wij doen wat goed
is voor Enkhuizen” is veel te vaag’.
Karin: ‘Voordat je komt met de communicatie waarmee je naar buiten gaat komen, daar zit een heel
denkproces achter. Hoe kun je kernwaardes zo formuleren dat ze aantrekkelijk worden voor een
ander om zich daarmee te verbinden? Ik denk dat dat over vertrouwen gaat.
Albert: ‘Daar heb je helemaal gelijk in. Dan moet je bepaalde dingen die je zegt ook controleren en
bevestigen steeds, als bestuur’.
Wies: ‘NE was altijd tegen betaald parkeren. Zouden we daar niet op door kunnen borduren? Zodat
je uit de middenstand meer aanhang krijgt’.
Dick: ‘Helaas is Manita er nu niet, maar die heeft voor een persbericht een concreet plan (om bij het
station in een aantal lagen parkeergelegenheid uit te breiden). Wat ik nu in de krant lees, wat die
wethouder voor allerlei algemeenheden verkondigt, hij heeft niet eens een plan. Hij zegt alleen maar
“we gaan betaald parkeren invoeren”. Hij heeft nergens over nagedacht, als ik het zo lees. Er is al
zoveel geld uitgegeven aan consultants.
Jan Paul: ‘Moeten we niet een referendum houden? Ik heb heel wat mensen gesproken die buiten de
Veste wonen, in buurten als waar Wies en Harry wonen. Die zeggen: “Je denkt toch niet dat ik (als er
betaald parkeren is) de stad in rijdt? D’r is toch al niks in de Westerstraat. Dan rijd ik wel door naar
Hoorn of Medemblik, daar zijn nog leuke winkels”’.
Karin: ‘Wat ik hoor is dat we als we als NE richting verkiezingen gaan, we een positionering willen
aanbrengen waarin we ook de ondernemers in de stad geïnteresseerd maken, omdat we tegen
betaald parkeren zijn. Daar kunnen we vooruitlopend wat over op Facebook zetten. Alle
ondernemers in de stad hebben één of twee auto’s voor de zaak geparkeerd staan. Ik zou zeggen:
‘ondernemers doe die eens weg!’
‘Ja die schijven worden steeds verzet, maar dat is digitaal op te lossen, denk ik’.
Dick: ‘Ik vind iets anders. Nummer één is bekendheid. Dit is hèt moment waarop Manita haar plan er
in kan gooien, want dat klopt de discussie weer op. Dat is iets concreets’.
Albert: ‘Moeten we niet eerst de reactie afwachten van de andere raadsleden?’
Joshua: ‘Ik ben het eens met Dick’s idee’.
Karin: ‘We moeten meer lef tonen’.

Jan Paul: ‘We moeten bluf spelen, die andere partijen buiten spel zetten’.
Karin: ‘Het is goed als Manita daarmee nu naar voren stapt’.
Wies: ‘Zal ik dit verhaal van Manita dat ze mij stuurt dan op Facebook zetten? Dan maken we het
openbaar, dan weten de mensen ook hoe het zit’.
Karin: ‘Jan Paul, ik denk dat een referendum een goed idee is, ik zou zeggen onderzoek het en kom
met een voorstel’.
Jan Paul: ‘Misschien dat wat Manita heeft op Facebook zetten en vragen ondernemers wat vind je
van dit plan? Geef je stem en laten we proberen tot een referendum te komen en meneer Struijlaart
buiten spel zetten’.
Dick: ‘Jan Paul, jij neemt een stelling in, jij zegt: ondernemers je bezet een plek. Ga zelf ergens anders
staan, dan kunnen je klanten daar staan. Als je dat zegt springen ondernemers uit hun vel of ze
zeggen “Wat een goed idee!” Dat is volgens mij stap 1’.
Jan Paul: ‘Ja, ondernemers moeten op de fiets de stad in gaan’.
Karin: ‘Als dat is wat we vinden, hoe kunnen we dat dan breder trekken, hoe kunnen we dan zorgen
dat ondernemers dat ook gaan vinden? Misschien moet jij als burger op Facebook zetten: ik vind dat
plan van Struijlaart maar vage onzin, maar ik zie wel altijd ondernemers hun auto’s parkeren in de
stad, dat is best een probleem. Dan zwengel je een discussie aan’.
Dick: ‘En dan keihard zeggen ik ben ook ondernemer’.
Albert: ‘Ondernemer wees eens lief naar je klanten en zet je auto ergens anders’.
Karin: ‘Ik merk dat er behoefte aan is om gedachten uit te wisselen. Ga onderzoeken hoe een
referendum wekt, hoe je dat aanpakt, dan kunnen wij als bestuur dat meenemen in de campagne die
moet worden opgestart, in de communicatie’.
Besloten wordt dat Wies tegen Manita zal zeggen dat ze - wat ze naar haar heeft gestuurd - moet
opsturen naar Piet die het dan op Facebook zal zetten.
Op ons lijstje moet verder komen dat de overheid betere huisvesting creëert voor jongeren.
Dick: ‘We moeten jongeren op het hart drukken om zo gauw dat kan zich in te schrijven’.
Joshua blijkt een voorbeeld te zijn van jongeren die zo gauw ze 18 zijn de stad verlaten en elders hun
heil gaan zoeken. Huisvesting voor jongeren, dit is ook een punt waar we vooruitlopend op de
verkiezingen een stuk over kunnen schrijven’.
Bijdrage Albert.
“Betaal je eigen campagne”, een stuk dat Albert heeft geschreven, komt aan de orde. In 4 jaar tijd
betalen wij als burgers een miljoen aan raadsbijdrages. Het concept van het stuk is dat de kosten van
de campagne gedragen moeten worden door de raadsleden in de 4 jaar daarna. Het is een manier
om commitment te creëren. Ook cursussen moet je zelf betalen. Het kan ook allemaal via een lening.
Twee raadsleden verdienen in 4 jaar tijd 96.000 euro. De raadsleden van NE zouden een
onkostenvergoeding voor het bestuur moeten opbrengen. Albert: ‘Ik vind dat ondersteunen van het
bestuur wat waard, zeg 1500 euro. 500 euro per bestuurslid. Als je in het bestuur zit moet je
behoorlijk wat doen’.
Lockdown.
De lockdown en de situatie rond corona in Enkhuizen wordt besproken. Wat wij er als NE mee
moeten is niet duidelijk. Misschien een open vraag op de site: wordt er nog wat gedaan aan
luchtverversing in te huizen? oppert Albert. Piet heeft de ervaring dat de bestuurders dan
doorverwijzen naar landelijk.
Begroting.

Die beslaat 140 pagina’s, en gaat hierbij. Zou Enkhuizen nog geld tegoed hebben bij de IJslandse
bank? Zou een ambtenarenstop wat zijn? Eerst is de griffier een jaar in de Ziektewet geweest, nu de
burgemeester weer.
Rondvraag.
•
•
•
•

In de rondvraag brengt Albert naar voren dat bij elkaar zitten met een biertje meer oplevert
dan met ZOOM confereren. Piet en hij komen geregeld samen.
Zodra de inschrijving bij de KvK en de handtekeningen bij de bank op orde zijn, gaat de brief
naar Jan Raven er uit.
Voor wie zijn of haar contributie wil betalen, het bankrekening nummer is NL45 SNSB 0935
2692 74
Piet heeft besloten zijn naam niet op de landelijke lijst van Code Oranje te laten zetten.

Volgende bijeenkomst: 8 februari 19.30 uur via ZOOM.

