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Kroneborg tos 29 wimmen ta de stemboks
Kronenburg gaat op 29 oktober naar de stembus
20 juni 2014 – De Kronenburgse kiezer mag op woensdag 29 oktober een nieuwe Noordkamer kiezen. Dat heeft diezelfde Noordkamer vandaag besloten nadat premier Dankert
hierover al zijn advies uitbracht. De nieuwe Noordkamer moet onder meer de grondwetswijziging goedkeuren die in maart al door de huidige Noordkamer werd aangenomen;
afgelopen dinsdag gaf de huidige Zuidkamer het groene licht voor de plannen, terwijl de
volksvertegenwoordigingen van de Witte Eilanden en de Maagdeneilanden ze op 7 mei
respectievelijk gisteren goedkeurden.
Volgens staatssecretaris van bestuurlijke hervorming Bjorn de Gaaij Hoijtema zullen er ook in de
overzeese provincies in september of oktober verkiezingen plaatsvinden. De nieuwe parlementen
zullen zich dan waarschijnlijk in de eerste helft van 2015 over de voorstellen buigen. In West-Cod,
dat nu nog een gemeente van Kronenburg is, maar volgens de nieuwe plannen een van vier
gelijkwaardige ‘elementen’ binnen het Koninkrijk Kronenburg moet worden, zal in diezelfde tijd een
referendum gehouden worden over de plannen.
In Alexanderstad werden eergisteren gemeenteraadsverkiezingen gehouden, die winst opleverden
voor de PvG, de LKP en het PSV. Burgemeester Maud Heirens is al begonnen aan de eerste
consultatieronde met de locale partijvertegenwoordigers. Voor alle andere gemeenten, behalve
Zuiderland, vinden er op 29 oktober gemeenteraadsverkiezingen plaats. Deze gemeenteraden
zullen slechts voor een jaar gekozen worden; eind 2015 vinden verkiezingen plaats voor de raden
van de gemeenten die het gevolg zullen zijn van de gemeentelijke herindeling die op 1 januari 2016
van kracht wordt; Kronenburg gaat dan van twaalf naar zestien gemeenten, mede dankzij de
splitsing van de huidige gemeente Alexanderstad.

Arthur, de feorste horrikaan fan 2014, tref Kroneborg
Arthur, de eerste orkaan van 2014, treft Kronenburg
6 juli 2014 – Het orkaanseizoen van dit jaar is een
paar dagen geleden eindelijk van start gegaan met
orkaan Arthur, die zich meteen in noordelijke richting
bewoog en gisteravond en gisterochtend in ons land
aankwam. Verschillende straten kwamen blank te
staan door overvloedige regenval, her en der viel de
stroom uit en in Madaket bezweek een leegstaand
huis onder het geweld van de orkaan.
Nadat de orkaan ons land voorbijgetrokken was, werd de
schade vrij snel weer hersteld. Volgens minister Swabedissen van ruimtelijke ordening en milieu bestond Artur
vooral uit regen; in korte tijd viel er in het zuidoosten ruim
20 cm neerslag, waardoor er in Oosterland en Oranjewijk
plaatselijk overstromingen ontstonden; het overtollige
Orkaan Arthur op weg naar ons land
water is zaterdag in de loop van de dag weggetrokken of
weggepompt. Het zuidoosten van Kronenburg werd sowieso het zwaarst getroffen door de orkaan;
Oosterland, Engelbert en Koningin Annaland moesten het hoofd bieden aan zware windstoten. De
veerdiensten voeren het grootste deel van de dag niet, maar de normale dienstregeling was op
zondag weer hersteld.
Minister Swabedissen zegt dat het land de orkaan in het algemeen goed doorstaan heeft. De
noodplannen van de meeste gemeenten werden zonder veel problemen ten uitvoer gebracht en er
is niemand gewond geraakt.

Inwonertal West-Cod daalt
29 juni 2014 – Het inwonertal van
de gemeente West-Cod heeft vorig
jaar een sterkere daling beleeft dan
het jaar daarvoor. Dat heeft de
gemeente zelf bekend gemaakt. Het
gaat al ettelijke jaren niet goed met
het inwonertal van de gemeente,
doordat veel inwoners ervoor
kiezen dichter bij het grootstedelijke Kronenburg te gaan wonen.
West-Cod blijkt uit onderzoeken ook
de minst aantrekkelijke gemeente
te zijn om in te wonen; mede door
het feit dat het relatief ver van de
rest van Kronenburg ligt (het wordt
ervan gescheiden door Cape Cod,
dat bij de Verenigde Staten hoort,
en de vliegverbinding maakt dus
een omweg via de Atlantische
Oceaan) en de plaatselijke bevolking tamelijk conservatief Christelijk is, wat de gemeente met name
op zondag een uitgestorven aanblik
geeft, trekt West-Cod van buiten
weinig nieuwe inwoners aan en
nemen vooral jongeren de wijk naar
andere Kronenburgse gemeenten.
De gemeente hoopt dit probleem
beter aan te kunnen pakken zodra
de nieuwe bestuurlijke indeling in
werking getreden is en West-Cod
een van de vier elementen van het
koninkrijk wordt. Het kan dan bijvoorbeeld het strenge Kronenburgse immigratiebeleid dat nu van
kracht is, versoepelen en rijke
forensen uit Boston aantrekken.
Conservatieve inwoners vrezen
echter dat dit het einde zal betekenen van de West-Codse eigenheid.
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