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Rond de Raad door Arnold Elfferich 
 
Dezer dagen bespreekt de gemeenteraad de nieuwe Verordening winkeltijden. 
Sedert een wetswijziging medio vorig jaar kan de gemeente winkels ruimere 
openingstijden, met name op de zondagen, toestaan. Vorig jaar heeft de gemeente 
door middel van een enquête onder de middenstand gepolst hoe groot de behoefte 
is om op zondagen de winkels open te doen. Behalve bij de beide supermarkten 
die Landsmeer rijk is en de in winkelpanden gevestigde horeca, bleek die behoefte 
niet erg groot. De meeste winkeliers vinden het ruim voldoende wanneer ze in de 
decembermaand ruimere winkeltijden kunnen hanteren.  
In januari van dit jaar besprak de, toen nog bestaande, commissie Algemeen 
Bestuurlijke Zaken de zondag openstelling. Op basis van de toen gevoerde 
discussie en de resultaten van de enquête heeft het college voorgesteld de 
supermarkten toe te staan op de zondagen van 15.00 tot 19.00 uur open te zijn, de 
in winkelpanden gevestigde horeca (zoals bijvoorbeeld culicafé TOV) van 12.00 tot 
22.00 uur en de overige winkels van 12.00 tot 18.00 uur. Met een aanvangstijd van 
12.00 uur wil men tegemoet komen aan mensen die hechten aan zondagsrust.  
Tevens wordt de mogelijkheid van het vestigen van een nachtwinkel in het 
voorstel gehandhaafd. 
 
Tot dusver heeft vooral de middenstand de gelegenheid gehad zijn standpunten 
met betrekking tot de zondagsopening naar voren te brengen. De inwoners nog 
niet, al hebben sommige omwonenden van een beoogde nachtwinkel en van een in 
een winkelpand gevestigde horecagelegenheid al wel uiting gegeven aan hun zorg 
voor mogelijke overlast. Onduidelijk is of veel inwoners behoefte hebben aan 
winkelen op zondag. We zouden mogen veronderstellen dat de door de winkeliers 
uitgesproken voorkeuren  gebaseerd zullen zijn op hun kennis van de markt en 
hun klantenbestand. Niettemin is het goed dat inwoners alsnog in de gelegenheid 
zijn gesteld hun opvattingen bij de gemeenteraad kenbaar te maken. 
 
Over openingstijden gesproken: de gemeente heeft zijn eigen openstellingstijden 
nog niet erg aangepast aan de veranderde samenleving. Kon je vroeger nog elke 
dag vanaf 7.30 uur terecht aan het loket van Burgerzaken, tegenwoordig is dat 
alleen nog op woensdag mogelijk. De andere (werk)dagen is dat van 9.00 tot 12.00 
uur. Voor het werkende deel van de inwoners is dat niet handig. In de praktijk 
betekenen die openingstijden dat bijvoorbeeld voor het aanvragen en ophalen van 
een paspoort  je twee keer vrij moet nemen. Dat lijkt niet goed meer te passen in 
een tijd waarin we gewend zijn op ieder gewenst moment (al dan niet online) onze 
boodschappen te doen en onze zaken te regelen. Op termijn zal ongetwijfeld de 
gemeentelijke dienstverlening ook grotendeels via het internet kunnen plaats 
vinden. Maar voor sommige zaken zal het noodzakelijk en gewenst blijven lijfelijk 
in het gemeentehuis te verschijnen. Het wordt daarom tijd dat er weer eens naar 
de openingstijden wordt gekeken, en met name naar de mogelijkheid om ook ’s 
avonds van de gemeentelijke dienstverlening gebruik te maken.   
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VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT: 
D66 IN LANDSMEER WEER DE GROOTSTE 

 
Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart blijkt D66 nu ook 
bij de verkiezingen voor het Europees parlement in Landsmeer 
met 16,5% van de stemmen als grootste uit de bus te zijn 
gekomen. Ook in Wormerland en Amsterdam haalde D66 de 
meeste stemmen. Opvallend was ook dat het 
opkomstpercentage in Landsmeer met 41,3 boven het landelijk 
gemiddelde van 37,3% uitkwam. Van de ons omringende 
gemeenten kwam alleen Waterland met 46,7% nog beter uit de 
bus. 
De PVV eindigde in Landsmeer met 15,4% van de stemmen op 
de tweede plaats. In Oostzaan eindigde de PVV op de eerste 
plaats (19,7%), evenals in Purmerend (20.7%) en Zaanstad 
(16,1%). In Waterland eindigde het CDA als eerste (16,5%) met 
op de tweede plaats D66 (15,1%). Ook in Purmerend en 
Zaanstad kwam D66 op de tweede plaats met in beide 
gemeenten 14,3% van de uitgebrachte stemmen. In Oostzaan 
behaalde D66 de derde plaats met 12,6% van de uitgebrachte 
stemmen. 
Ook landelijk eindigde D66 als grootste met 15,4% van de 
stemmen, op de voet gevolgd door het CDA met 15,0%. Een 
mooie uitslag voor D66, die hoge verwachtingen wekt voor de 
verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2015. 
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Museum Grietje Tump door Nico Boerma 
 
Opeens stond in het Kompas een aankondiging van een Museumnacht in het 
Museum Grietje Tump om 30.000 euro bijeen te brengen voor het museum. In het 
Noord Hollands Dagblad kwam daarna een bericht dat een aannemer beslag had 
laten leggen op de inboedel van het museum en de grond ernaast om een schuld van 
30.000 euro in te vorderen, die Frans Poulain gemaakt had voor de aanleg van een 
parkeerterrein in het weiland naast het museum. Het voortbestaan van het museum 
Grietje Tump wordt dus bedreigd. 
De tumultueuze geschiedenis van het museum Grietje Tump is bekend. Onder de 
burgemeesters Waltmans en Schneiders floreerde het museum, maar Frans Poulain 
heeft in die periode geen vergunning aangevraagd voor zijn horeca activiteiten. 
Onder het trio Mewe, Monteban en Prins kwam het museum in zwaar weer omdat 
de horeca in het museum verboden werd. Hoe het museum dan wel in stand kon 
blijven, interesseerde dit drietal niet. Met name Prins, wethouder cultuur, valt het 
aan te rekenen dat hij geen vinger heeft uitgestoken om het museum te redden. 
Inmiddels is na het vertrek van Mewe en de beide wethouders veel veranderd.  
 
Waarnemend burgemeester Tange noemde in een ambtsbericht het museum Grietje 
Tump en Frans Poulain als voorbeeld van de ongelijke behandeling die burgers van 
Landsmeer konden ontvangen van B en W. Zijn pogingen om het management van 
het museum te verbeteren hebben minder de aandacht getrokken, maar hij heeft dit 
wel geprobeerd. Met name het Stichtingsbestuur was in zijn ogen zwak. De politieke 
partijen in Landsmeer staan nu veel positiever tegenover het museum. Juli 2013 
verklaarden zij zonder uitzondering dat het museum behouden moest blijven, maar 
de meerderheid vond dat wel de normale procedures voor het verlenen van een 
horecavergunning gevolgd moesten worden. In januari is de horecaverordening 
Landsmeer aangenomen, waarin de ruimte voor horeca activiteiten gedefinieerd is 
voor de zogenoemde paracommerciële horeca, waar kantines van verenigingen, 
dorpshuizen en het museum onder vallen. Jaap Jongewaard van het dorpshuis De 
Wijde Ilp was zeer positief over deze verordening. De gemeente heeft goed naar ons 
geluisterd, vertelde hij mij. Frans Poulain heeft een aanvraag ingediend, bij het 
invullen geholpen door de burgemeester. Zodra het museum als gebouw is 
goedgekeurd, kan de vergunning gepubliceerd worden. Daarna begint het traject 
van de zienswijzen, want de buren hebben inspraak bij een wijziging van het 
bestemmingsplan. Helaas hebben de buren een slechte relatie met Frans. Dat kan nog 
problemen opleveren. 
Positief Landsmeer heeft verschillende keren geprobeerd buiten de procedure om 
een snel resultaat voor het museum te bereiken. Die plannen zijn steeds weggestemd 
door de andere partijen. In de raad van 15 mei kwam Positief Landsmeer met twee 
moties. De eerste hield in dat er met terugwerkende kracht een gedoogbeschikking 
afgegeven zou worden voor activiteiten die geld opleveren voor het museum, de 
tweede vroeg een garantiestelling van 30.000 euro af te geven om de dreiging van het 
verloren gaan van de museumcollectie af te wenden. 
(vervolg op  volgende pagina) 

 

(vervolg van vorige pagina) 

Beide moties zijn met 3 tegen 11 verworpen. De eerste, omdat de meerderheid van de 
raad vond dat het museum ook langs reguliere weg zijn vergunning kon verkrijgen en 
dat de buren ook hun rechten hebben, de tweede omdat het hoogst twijfelachtig is dat 
de gemeente haar geld terugkrijgt en dat het een vreemde zaak zou zijn dat de 
gemeente betaalt voor een parkeerterrein dat zonder vergunning is aangelegd. 
Het museum en zijn collectie mag niet voor Landsmeer verloren gaan. Wijsheid is 
vereist bij het college van B en W, de gemeenteraad en Frans Poulain, die hopelijk 
inziet dat het museum anders geleid moet worden. Vele mensen hebben al geprobeerd 
hem dit duidelijk te maken.   
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Koos Nederland overtuigend voor Europa? 

 

De resultaten van de exitpolls op de avond van de verkiezingen voor het 
Europese parlement  (D66 en CDA leken in een nek aan nek race voor de 
eerste plaats te zijn verwikkeld) ontlokte D66-partijleider Pechthold de 
uitspraak dat Nederland “overtuigend voor Europa” had gekozen. Deze 
overenthousiaste reactie was mogelijk ingegeven door het feit dat de 
verwachte grote overwinning van de PVV leek te zijn uitgebleven. Maar uit 
een mooie score voor D66 bij een opkomstpercentage van zo rond de 37% valt 
moeilijk een “overtuigende keuze voor Europa” af te leiden. Bijna tweederde 
van de kiezers had niet de moeite genomen te gaan stemmen. Net zomin als 
de criticasters van de EU kunnen claimen dat de thuisblijvers tégen Europa 
zijn, kan gesteld worden dat zij vóór de EU zijn en daarom de stembus links 
hebben laten liggen. Hooguit kun je de conclusie trekken dat het de meeste 
Nederlanders kennelijk koud laat wat er in Brussel gebeurt of dat volstrekt 
onduidelijk is wat er met hun stem uiteindelijk gebeurt. Dat is zorgelijk. Want 
de Europese samenwerking raakt ons wel allemaal. Ondanks een mooie 
uitslag voor D66 is er daarom eigenlijk voor enthousiasme over de uitslag 
weinig reden. Laten we hopen dat de dames en heren politici zich dit 
verkiezingsresultaat zullen aantrekken.             (AE 
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