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Rond de Raad door Arnold Elfferich 
 
De wens om de raads- en commissievergaderingen anders in te richten om de 
inwoners meer invloed te kunnen laten hebben op het politieke bedrijf, stond al 
lang in onze verkiezingsprogramma’s. In de vorige raadsperiode heeft een aantal 
raadsleden rond gekeken in omliggende gemeenten om te onderzoeken of hun 
vergaderwijze ook wat voor Landsmeer zou zijn. Besloten werd alles toch maar bij 
het oude te laten. 
De afgelopen raadsperiode gebeurde er zóveel in en rond de raad dat alle ideeën 
over anders vergaderen weer in de ijskast verdwenen. Tot het presidium (de 
vergadering van fractievoorzitters die verantwoordelijk is voor onder andere een 
goed functioneren van de raad) in november besloot een kleine werkgroep in te 
stellen die een nieuwe vergaderwijze moest voorbereiden. En toen ging het 
allemaal heel snel. In de laatste raadsvergadering heeft de gemeenteraad besloten 
met ingang van maart dit jaar op een ander vergaderstelsel over te stappen. 
Gekozen is voor het zogenaamde BOB-model. In dit model wordt het 
besluitvormingsproces van de gemeenteraad in drie helder te onderscheiden 
stappen geknipt: de Beeldvorming, de Oordeelsvorming en de Besluitvorming. In 
de eerste stap, de Beeldvorming verzamelt de raad alle informatie die nodig is om 
tot een goed besluit te komen. Tijdens deze stap kunnen belanghebbenden en 
belangstellenden de raadsleden uitgebreid informeren over hun zienswijzen op de 
onderwerpen die ter sprake komen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een 
rondetafel gesprek, een hoorzitting  of door een bezoek op locatie. Deze flexibele 
vorm biedt de beste mogelijkheden om, passend bij het onderwerp, alle 
noodzakelijke informatie boven tafel te krijgen. De opzet in deze fase is dat 
raadsleden vragen stellen maar hun mening (nog) voor zich houden. Voor 
sommige politici een moeilijke opdracht. 
In de tweede stap, de Oordeelsvorming, vertalen de raadsfracties de ontvangen 
informatie in hun (voorlopige) politieke standpunten. Mensen die aan de 
Beeldvormingsbijeenkomst hebben deelgenomen kunnen dan constateren wat ‘de 
politiek’ met hun inbreng doet en zij krijgen de gelegenheid daar nog op te 
reageren. Vervolgens tasten de fracties, wanneer de standpunten uiteenlopen, af 
waar rek en ruimte zit om tot (meer) eensgezindheid te komen. Als de raad (in 
meerderheid) tot de conclusie komt dat het onderwerp rijp is voor besluitvorming 
volgt de laatste stap. 
In de Besluitvormingsfase kunnen fracties nog via amendement of motie proberen 
het eindresultaat meer  in de door hun gewenste richting te krijgen. De drie 
stappen zullen veelal op verschillende avonden worden gezet zodat er tussentijds 
nog ruimte is voor overleg. 
Begin februari vond bij wijze van proef een eerste Beeldvormingsessie plaats, die 
zich in een overweldigende belangstelling mocht verheugen. Aanvankelijk was het 
plan de oordeelvorming over het onderwerp (terras aan De Breek) voor maart te 
plannen. Maar inmiddels heeft het presidium besloten vóór de verkiezingen niet 
meer te vergaderen om de nieuwe raad niet voor voldongen feiten te stellen. Het is 
dus aan de nieuwe raad om van het BOB-model een succes te maken. 
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Minister van Staat en D66 erelid Els Borst is eerder deze maand 
op gewelddadige wijze om het leven gekomen.  
D66 Landsmeer-Oostzaan heeft met afschuw en ongeloof 
kennis genomen van deze berichten.  Onze gedachten zijn in de 
eerste plaats bij de kinderen en kleinkinderen van Els. 
De partij zal haar beminnelijke wijsheid heel erg missen. 
 
 

Democratische
informatie

voor Landsmeer,
Den Ilp en

Purmerland



 
Ontspannen aan de Breek door Hanneke van Dusseldorp 
 
Ruim 10 jaar geleden heeft een flink deel van de bevolking van Landsmeer onder 
aanvoering van Breekbouw Mooibouw gestreden voor een passende bebouwing nabij 
de Breek en een publiekelijk toegankelijke Breekoever. De bebouwing vordert en is 
aantrekkelijk geworden, nu is de Breekoever aan de beurt. Het college onderzoekt nu 
mogelijkheden voor een terras, steiger en een strandje. Het gemis van Robinson is al 
lange tijd voelbaar en er zijn de afgelopen jaren al diverse mogelijkheden de revue 
gepasseerd, waaronder BlijdeBreek, een initiatief van André la Fontaine. 
De 1e beeldvormende vergadering op dinsdagavond 4 februari jl. is gebruikt om als 
gemeenteraad burgers en ondernemers te raadplegen voor een completer beeld van 
mogelijkheden aan de Breekoever. Ambtenaar Niels Heijdenrijk gaf namens het college 
de aftrap met overwegingen en dilemma’s t.a.v. locatie, parkeren en omgeving. 
Gaandeweg de discussie bleek dat slechts 1 plan was van 8 ondernemende 30-ers, deels 
burgers van Landsmeer. Een concreet plan om voor 5 jaar een steiger, terras, 
speeltoestel en ecologisch verantwoord paviljoen (180m2) te bouwen, op en rond het 
oude jeugdhonk aan het begin van het sportpark. Gezien de ligging zullen voor 
voldoende zonlicht dan wel een flink aantal bomen gekapt moeten worden.  
Omwonenden reageerden op deze plannen met vragen over mogelijke overlast m.b.t. 
parkeren, verkeer en geluidsboxen (ondernemers zijn bekend van grote feesten zoals 
Welcome to the Future) en er was angst bij de lokale ondernemers voor nieuwe 
concurrentie.  
Wat volledig ontbrak in deze eerste beeldvormende discussie was de 
ondernemersgeest van onze huidige Landsmeerse horeca ondernemers. Waarom 
bijvoorbeeld geen plan voor een (2e) terras achter de Hervormde Kerk? Prachtig 
uitzicht op de Breek, meer zon en met de Hervormde Kerk als fraaie achtergrond een 
prachtige plek.  Plant er nog een fraaie boom bij, die verplaatst kan worden vanuit het 
Sportpark i.v.m. de noodzakelijke kap voor de geplande JOP en/of gepresenteerde 
paviljoen en je hebt een karakteristiek – snel te realiseren - dorpsterras gemaakt. 
Ondernemers van nabij gelegen horeca etablissementen als bijvoorbeeld De Goede Stek 
en De Pepermolen kunnen er op zonnige dagen ongetwijfeld hun omzet vergroten 
door hier de versnaperingen te verzorgen.  
Met 2 terrassen kun je je bovendien ook specialiseren: gezinnen in het sportpark bij 
speeltoestel (en vlak bij geplande JOP), overig publiek bij zonnige dagen achter de 
kerk. 
Bij het strand is nog een aantal kanttekeningen voor het college te plaatsen, zoals: - wie 
is verantwoordelijk voor de veiligheid in het water? Zoals  heer M. Smid (PvdA) al 
aangaf, het water wordt snel 10 meter diep en - wie is verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van het zwemwater (op dit moment noch de Gemeente noch de Provincie 
noch Staatsbosbeheer niet). Deze eerste beeldvormende sessie van de gemeenteraad 
met burgers over recreatie aan de Breekoever o.l.v. Arnold Elfferich was met 85 
bezoekers goed bezocht en het gepresenteerde plan had stof voor heel wat vragen. De 
nieuwe werkwijze moet echter voor iedereen nog wel wennen,  volgende keer hopelijk 
nog meer ideeën en minder angsten. Met goede vragen en creatieve ideeën kunnen we 
Landsmeer met elkaar verfraaien en versterken. 
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‘Onderwijsstad’ voor derde keer op rij naar D66-stad 

Voor de derde achtereenvolgende keer is een stad met een D66-wethouder van onderwijs 
gedoopt tot ‘Onderwijsstad van het jaar’. Het INOP (Instituut voor Nationale Onderwijs 
Promotie) en het bestuur van de Nationale OnderwijsWeek heeft bekend gemaakt dat 
Groningen zich dé onderwijsstad van 2014/2015 mag noemen. Eerder kregen Breda 
(2012-2013) en Almere (2013-2014) het prestigieuze stempel toegekend. D66-Tweede 
Kamerlid en onderwijswoordvoerder Paul van Meenen feliciteert Groningen van harte 
met het resultaat: “Groningen verdient het om onderwijsstad te zijn. Onze wethouder 
Ton Schroor timmert hard aan de weg en zet kansen voor kinderen voorop. Daar ben ik 
als D66’er trots op.” 
Kennis 
Groningen mag zich de onderwijsstad van Nederland noemen, omdat de gemeente 
intensief aan de ontwikkeling van het onderwijs werkt, samen met onderwijspartijen van 
kinderopvang tot universiteit. D66-wethouder van onderwijs Ton Schroor: “Samen met 
alle onderwijspartners hebben we actief de krachten gebundeld om te investeren in goed 
onderwijs voor onze jeugd. Deze titel is een mooie erkenning van de inspanningen die we 
de afgelopen jaren met elkaar hebben geleverd.” 
Prioriteiten 

D66-wethouder Schroor is de derde wethouder op rij die met zijn stad de titel in 
ontvangst mag nemen. Eerder waren Saskia Boelema (Breda) en René Peeters (Almere) de 
wethouders die met trots hun stad zagen winnen. Van Meenen: “Dit laat zien dat 
onderwijs voor D66 prioriteit nummer één is. Waar we in het college zitten, behalen we 
resultaten. Ik hoop dat iedere kiezer dit in het achterhoofd houdt bij de verkiezingen op 
19 maart.” 

(bron: www.d66.nl) 
 

En nu vooruit 
Na een korte en treurige onderbreking is D66 sinds 19 februari weer klaar voor de laatste 
maand naar de verkiezingen op 19 maart a.s. Wij willen verantwoordelijkheid voor 
behoud van groen, een duurzaam Landsmeer en een sociale invulling van de nieuwe 
taken van de gemeente . Zo gaan we vooruit! Stem D66 Landsmeer!. 
zie verder www.d66landsmeer.nl) 

 

De Groene Landsmeerder verschijnt onder eindredactie van Arnold Elfferich. Alle erin 
opgenomen artikelen zijn voor verantwoording van de ondertekenaars. Ook uw bijdragen 
zijn welkom. Redactieadres: M.L. Kingstr. 24, 1121 CP Landsmeer.  
Telefoon: 020 – 4823333    mail:a.elfferich@chello.nl E- 
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