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Ingezonden brief: 
Ongeduldige raadsleden komen goed van pas 
In het aprilnummer van de Groene Landsmeerder – het lijfblad van D66 in 
Landsmeer – stond een wat raadselachtige inleiding over vermeend ongeduld bij 
raadsleden. 
Er werd een uitvoerige opsomming van redenen gegeven waarom bepaalde 
processen binnen de gemeente vaak veel tijd in beslag nemen. Een beeld dat veel 
mensen zullen herkennen; of het nu waar is of niet? Zelfs de besluitvorming door 
de gemeenteraad kost in Landsmeer tegenwoordig klaarblijkelijk veel meer tijd 
dan vroeger, omdat er geen uitgewerkte plannen zouden zijn, iedere partij zijn 
eigen standpunten wil verkondigen en omdat de inwoners actief bij het beleid 
betrokken moeten worden, aldus de onbekende schrijver van het stuk. 
Allemaal logisch en geen probleem volgens D66, dat liefst rustig afwacht. Achter 
de schermen wordt immers noest doorgewerkt en dat leidt vroeg of laat tot 
zichtbare resultaten. Inwoners en ook raadsleden moeten gewoon geduld hebben. 
Deze constatering gaat voorbij aan de realiteit waarmee inwoners van een 
gemeente te maken hebben op het moment dat ze iets van die gemeente gedaan 
willen krijgen. Het hardnekkige beeld dat ‘het niet opschiet’ bestaat niet voor niets. 
Als je niet precies weet hoe iets werkt en als niemand je dan op een heldere manier 
uitlegt hoe iets werkt, of hoelang iets kan duren, dan duurt het al gauw té lang. 
Achter de schermen voortvarend aan dossiers werken is niet genoeg. Openheid en 
transparant communiceren horen erbij! Zeker in een tijd waarin de rol van de 
ambtenaar verandert en het de bedoeling is dat inwoners steeds meer zelf gaan 
doen, ontkom je hier niet meer aan. Binnen de muren van het gemeentehuis wordt 
dit soms nog weleens vergeten. 
Als de conducteur niet uitlegt waarom de trein middenin een weiland stilstaat, 
worden treinreizigers ongeduldig. Als een vraag van een inwoner achter de 
deuren van het gemeentehuis verdwijnt en er geen (snel) antwoord komt, dan 
wordt die inwoner ongeduldig. Voor raadsleden is dit niet veel anders. 
Raadsleden zijn wat dat betreft net gewone mensen. Zij zijn ook niet alwetend. Een 
raadslid is vaak de politiek in gegaan om iets te bereiken voor de gemeenschap en 
zijn of haar achterban. Raadsleden hebben een bepaalde ambitie en hun geduld 
wordt daarbij regelmatig op de proef gesteld, zéker in een gemeente als 
Landsmeer met een kleine ambtelijke organisatie. Maar duurt iets té lang naar de 
smaak van een raadslid, dan heeft hij de mogelijkheid om daarover opheldering te 
vragen aan een wethouder. En de wethouder moet op die vragen binnen een 
vastgestelde termijn op reageren. Zo’n termijn is er niet voor niets. 
Vragen stellen als iets lang duurt, is een belangrijke middel dat een raadslid tot 
zijn beschikking staat. Daarmee oefent hij namelijk zijn controlerende taak uit in 
naam van de inwoners. Achterover zitten en afwachten op wat komen gaat, past 
wat minder bij de rol van een raadslid. Althans wat de VVD betreft. 
De VVD neemt liever initiatief. Veel processen kunnen namelijk best sneller 
verlopen. Je ziet dat vaak als ze zichtbaarder gemaakt worden, als de schermen 
weggehaald worden. Ongeduldige raadsleden komen daarbij goed van pas! 
 
Niels Bonenkamp, fractievoorzitter VVD Landsmeer 
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ONGEDULD EEN SCHONE ZAAK? 
 
Een kort stukje over ongeduld op de voorpagina van De 
Groene Landsmeerder van de vorige maand heeft ons een 
uitgebreide reactie opgeleverd van de fractievoorzitter van de 
VVD. Kennelijk vond hij dat de in het stukje geschetste schoen 
zijn fractie past en trekt hij zich dat aan. De reactie staat 
integraal als ingezonden brief op pagina 2 van dit nummer. In 
de reactie wordt gesuggereerd dat D66 lange procedures wel 
goed zou vinden. Dat lijkt ons een onjuiste conclusie. Begrip 
hebben voor het feit dat dingen soms niet heel snel geregeld 
worden is wat anders dan dat goed vinden. Het is echter vaak 
het gevolg van afspraken en regels die de gemeenteraad zelf 
heeft gemaakt. Het is uiteraard goed daar voortdurend kritisch 
naar te kijken. Beter nog is het om dan, waar mogelijk, ook 
verbeteringen aan te brengen. Daarbij komt ongeduld zeker 
van pas. Maar transparantie is mede gediend wanneer 
raadsleden over hun afspraken uitleg geven. Dat gebeurt ook te 
weinig. 
Verder in dit nummer een bijdrage over de aanpassing van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, waarmee Landsmeer deze 
week zelfs via ‘het nieuws uit de regio’ het NOS Journaal 
haalde. Schitterend dat we met het voornemen wildplassen niet 
meer te verbieden Landsmeer op de kaart zetten. De gemeente 
zet momenteel in op het ontwikkelen van recreatie en toerisme. 
Misschien dat we dan ook eens aan openbare toiletten moeten 
gaan denken. Dan bieden we echt een alternatief voor 
wildplassen. 
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Plassen mag wel, poepen niet? door Mandy Oud 

De beeld- en oordeelsvormende sessie van 12 mei jl. is niet als meest spannende 
vergadering van het jaar te bestempelen. Dit ondanks dat onder meer de nieuwe 
grondexploitaties voor de Breekoever en Luijendijk Zuid aan bod kwamen (hetgeen 
in het recente verleden nog weleens wat stof kon opwerpen vanwege tegenvallende 
cijfers) evenals het dereguleren van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening. 
Het vuur flakkerde misschien licht toen een zekere fractie werd opmerkte dat D66 
het voor haar wethouder opnam, terwijl die nodeloos traag zou hebben gehandeld 
ter zake een aanvraag voor het oprichten van een woning met kantoor aan huis aan 
de Scheepsbouwersweg. Een opmerkelijke aantijging, gelet op het hopelijk toch door 
alle partijen gehuldigde dualisme en de afspraak dat de wethouders er voor of zelfs 
“van” alle (coalitie)partijen zijn. Maar D66 is vooral, gelet op onder meer de 
geldende (wettelijke) termijnen, simpelweg een andere mening toegedaan als het 
gaat om de (afwezigheid van) voortvarendheid op dit dossier. Dat verder terzijde; 
immers zonder wrijving, geen glans. Bovendien zijn onderwerpen zoals wildplassen, 
poepzakken en de hobby van de portefeuillehouder vast meer boeiend. Leve de 
APV! 

Naar aanleiding van een eerder in september 2015 gehouden beeldvormende sessie 
over de herziening van de APV, heeft het college een concept voor de nieuwe APV 
opgesteld. Gelet op de gewenste deregulering, zou de nieuwe verordening in ieder 
geval minder bladzijden moeten gaan tellen. Tot verbazing van D66 is dit (eerste) 
concept juist nog dikker uitgevallen. Hier en daar is er wel wat geschrapt, de 
verplichte poepzakken voor paardenhouders zijn eruit verdwenen evenals het 
verbod op wildplassen. Aan de andere kant zijn er maar liefst tien pagina’s 
toegevoegd met bepalingen over het uitoefenen van een seksbedrijf. Waar een kleine 
gemeente als Landsmeer groot in kan zijn? De aap kwam tijdens de vergadering uit 
de mouw, toen de portefeuillehouder verklaarde  dat ze zich in haar vorige leven 
graag bezig hield met seksinrichtingen (voordat zij burgemeester van Landsmeer werd, 
was ze als officier van justitie verantwoordelijk voor de bestrijding van mensenhandel; red.). 
Met andere woorden, de portefeuillehouder sprak op basis van eigen ervaring over 
de noodzaak van deze regeling. Ook de VNG heeft naar aanleiding van diverse 
jurisprudentie geadviseerd deze bepalingen in de plaatselijke verordening te nemen. 
Nu het, voor zover ons bekend, in onze gemeente vooralsnog op slechts één plek 
mogelijk is dat zich daar in de toekomst een seksbedrijf vestigt, is het de vraag of 
20% van de APV moet bestaan uit bepalingen omtrent raamprostitutie, gronden voor 
het al dan niet verlenen van vergunningen voor seksinrichtingen, sluitingstijden, 
adverteren, bedrijfsplannen met maatregelen op het gebied van hygiëne en uit 
allerlei waarborgen ten behoeve van de prostituee. De meerderheid van de raad lijkt 
er niets voor te voelen om dit (allemaal) in onze APV vast te leggen. Komt tijd, komt 
raad: er kan ter zake altijd nog een aparte verordening worden vastgesteld. 

(vervolg op de volgende pagina) 

 

(vervolg van de vorige pagina) 

Andere dilemma’s lijken minder eenvoudig op te lossen. Niet alleen in Landsmeer, maar 
ook her en der in Nederland pleit men voor minder regels (lees: minder betutteling van de 
overheid) en meer overlaten aan het goed fatsoen van de medemens. De gemeente 
Hollands Kroon spant hier letterlijk de kroon: deze heeft zo’n 70% van de regels geschrapt 
en vertrouwt op het vermogen van de inwoners om conflicten zelf op te lossen.  De raad 
van Landsmeer is hier nog niet over uit, er is vrees voor het zegevieren van het recht van 
de sterkste en de onmogelijkheid tot handhaving. D66 (evenals enkele andere fracties) wil 
dan ook eerst van betrokkenen (waaronder de horeca, verenigingen, geïnteresseerde 
inwoners) horen welke bepalingen uit de APV zouden moeten verdwijnen of juist niet.  
Wellicht dat de poepzak dan weer zijn rentree maakt?  
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D66 vierde 50-jarig jubileum fietsend door het land 
 

D66 bestaat 50 jaar en vierde dat met een driedaagse fietsestafette van 20 tot 22 mei. Door 
Nederland vonden 12 parallelle fietsestafettes plaats; één in elke provincie. Hierbij werd 
afgelopen zondag ook Landsmeer aangedaan. 
 

Het 50-jarig jubileum werd zo op een duurzame en vrolijke manier gevierd met D66-
afdelingen in het hele land. Onderweg werden bezoekjes gebracht aan D66-leden van het 
eerste uur en werd gezamenlijk teruggeblikt op de afgelopen 50 jaar. D66-leider Alexander 
Pechtold: “Ik ben ontzettend trots op wat D66 heeft bereikt de afgelopen 50 jaar. In 1966 liet 
D66 een vernieuwend en vooruitstrevend geluid horen en dat doen we nog steeds. Ik heb 
de partij zien groeien en mede door de inzet van D66 het politieke landschap zien 
veranderen. 50 jaar later is D66 niet meer weg te denken uit de politiek!” 
 

Al fietsend werd onder andere ook teruggeblikt op wat D66 in de gemeente heeft bereikt. 

Dit was niet gelukt zonder hulp en steun van lokale bewoners. Daarom wilde D66 lokale 

helden uit blijk van waardering deze dagen extra in het zonnetje zetten. 
(bron: www.d66.nl) 
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