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Klein leed doet ook zeer
Ook kleine zaken geven een beeld van de staat waarin de gemeente verkeert. Stuk voor
stuk te klein om een hele nieuwsbrief aan te wijden, maar met elkaar geven ze een helder
samenhangend beeld. Van een organisatie die leiderschap ontbeert en waarin het ambtelijk apparaat zonder overleg en naar eigen inzicht opereert.
Historische schepen op Koolsail: wel of geen havengeld betalen?
Koolsail wordt een prachtig en uniek feest. Voor de gasten die met hun boot naar Langedijk komen is
met de gemeente afgesproken dat de vloot van 70 historische schepen gastvrij wordt ontvangen.
Havengelden worden deze keer niet geheven. Tenminste, dat was de bedoeling. Dat schijnt de afdeling financiën van de gemeente in het verkeerde keelgat geschoten te zijn. Er zullen wel degelijk havengelden geheven worden. Daardoor zal het resultaat van Koolsail nadelig worden beïnvloed. Daar
staat de gemeente gelukkig garant voor. Druk druk druk met het heen en weer schuiven van geld.
De bomenoorlog in Oudkarspel: hoe non-communicatie leidt tot escalatie.
Het haalde zelfs het nieuws van RTV NH. Op een grasveldje bij de Kasteelstraat heeft de gemeente bomen geplant. Volgens een gemeentewoordvoerster ‘’gaan we daarover in principe niet met bewoners in
gesprek’’. De bomen zijn waarschijnlijk door een boze buurtbewoner
omgezaagd. Dat is niet goed te keuren. Maar vreemd is wel dat de
gemeente in alle dorpen dorpsplatforms heeft ingericht, juist om allerlei zaken op wijk- en buurtniveau met de burgers te overleggen. Daar geven we in 2015 € 134.000
aan uit. Weet de woordvoerster niet van het bestaan van de Dorpsplatforms af?
Raadsacademie moet kennis raadsleden bijspijkeren.
Onder dit kopje schrijft de krant dat een aantal gemeenten w.o. Langedijk raadsleden de kans biedt
opleidingen te volgen, zoals bijv. ‘’begrotingen lezen’’. Wij hameren er al jaren op dat de leesbaarheid van de financiële stukken beter moet. Zouden we daar maar niet eerst eens mee beginnen?
Renovering Kasteelstraat Oudkarspel kapitaalvernietiging?
De Kasteelstraat wordt gerenoveerd. De wegbreedte wordt
teruggebracht van 7 naar 5 meter. Ook komen er snelheidsbelemmerende objecten (zie foto). Hierdoor komt het doorgaande
agrarische verkeer (breedte tot 2.40 m), het busverkeer (breedte tot 2.10 m) en het vrachtverkeer (breedte tot 2.50 m) in de
knoop. Volgens de wijkagent die dit akkefietje in onderzoek
heeft, bestaat er grote kans dat de hele renovatie weer ongedaan moet worden gemaakt.
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