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Niet lullen maar poetsen door Mandy Oud 
 

Zoals makelaars van oudsher hameren op “locatie, locatie, locatie”, zou dit wellicht 
bij gemeenten moeten gelden voor “communicatie, communicatie, communicatie”. Zo 
verscheen recent in de pers het  bericht dat de overheid in de ogen van de 
Ombudsman (gebaseerd op een onderzoek onder de bevolking) verschrikkelijk faalt 
in de communicatie met de burgers. Ambtenaren zouden voortdurend inwoners van 
het kastje naar de muur sturen, niet laten weten waar men aan toe is en eindeloos lang 
wachten met het geven van een reactie. Is de conclusie van de Ombudsman terecht of 
willen we met z’n allen gewoon teveel en vooral te snel? 
 

In eerder dit jaar verschenen nummers van De Groene Landsmeerder kwam al naar 
voren dat niet alleen inwoners maar ook sommige raadsleden zich wat ongeduldig 
(lijken te) tonen als het gaat om de uitvoering van besluiten door de gemeente. Er leek 
even een ware polemiek te ontstaan nadat een stukje hierover een uitgebreide reactie 
opleverde van de fractievoorzitter van de VVD.  D66 zou teveel begrip tonen voor het 
feit dat de voorbereiding van (sommige) besluiten lang neemt, VVD zou zich te 
weinig rekenschap geven van de verplichte procedures die vaak samenhangen met de 
voorbereiding van besluiten. De ruis op de lijn werd minder nadat we het er (wel) 
over eens bleken dat de gemeente niet hoeft te functioneren als een soort 
McLandsmeer, maar dat het vooral draait om communicatie naar c.q. met inwoners 
en andere belanghebbenden. 
 

In deze moderne tijden is het niet eenvoudig om ambtenaar te zijn. Ook in onze 
gemeente wordt van de medewerkers verwacht dat zij zich niet (langer) achter hun 
bureau verschuilen, maar dat zij de inwoners centraal stellen en  – ik citeer uit het 
collegeakkoord – “ook optreden als  adviseur, verbinder en netwerker”. Niet alleen 
het college zet in op de veranderende rol van de gemeentelijke organisatie, ook in het 
verkiezingsprogramma van D66 Landsmeer was al te lezen dat er geen plaats meer is 
voor een overheid die plichtmatig inspraakprocedures volgt en vervolgens zijn eigen 
gang gaat. Daarnaast moeten inwoners erop kunnen vertrouwen dat wat in 
gesprekken is toegezegd wordt nagekomen. Omdat VVD de communicatie door de 
gemeente kennelijk eveneens als een belangrijk speerpunt ziet, hebben D66 en VVD 
na hun pennenstrijd de handen ineen geslagen. Onder het motto “niet lullen, maar 
poetsen” (wat stelt een naam voor?) is voor de raadsvergadering van 22 september 
een motie ingediend waarin het college wordt gevraagd een plan van aanpak te 
maken met concrete voornemens en acties om de communicatie tussen de gemeente 
en de inwoners te verbeteren en het onderling vertrouwen te vergroten.  
 

Deze motie lijkt op het intrappen van een open deur, gelet op de inhoud van het 
eerder genoemde collegeakkoord en het feit dat er in de begroting een budget is 
opgenomen voor opleidingen en trainingen op het gebied van communicatie en 
vaardigheid, die ook gericht zouden moeten zijn op de samenwerking met de 
inwoners. Daar komt bij dat het niet aan de raad is om zich rechtstreeks te bemoeien 
met de organisatie. Aan de andere kant is het wel degelijk onze taak om de uitvoering 
van het beleid, daaronder ook uit het collegeakkoord, te controleren.  
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UIT MET DE PRET? 
 

De zomervakantie van de gemeenteraad zit erop. Het politieke 
bedrijf gonst weer van de activiteiten. Er staat de komende 
periode dan ook het nodige op stapel. 
Het college heeft een voorlopige oriëntatie op de ons 
omliggende gemeenten achter de rug. De raad is nu weer aan 
zet om zich te bezinnen op de volgende stappen richting de 
bestuurlijke toekomst. Uiteraard zullen de inwoners weer 
volop bij de vervolgstappen betrokken worden. 
De Rekenkamercommissie, adviseur van de gemeenteraad. 
heeft inmiddels een rapport uitgebracht over de wijze waarop 
Landsmeer in dit dossier heeft geopereerd. Het oordeel is 
overwegend positief. Verder doet de RKC enkele nuttige 
aanbevelingen voor het vervolg. 
Het project Luijendijk-Zuid nadert, nu de raad akkoord is 
gegaan met de laatste wijzigingen in het plan, zijn voltooiing. 
De sedert de crisis sombere prognose dat de gemeente op het 
project verlies zou lijden is intussen bijgesteld naar een positief 
saldo.  
Op Prinsjesdag hebben enkele raadsleden op de Landsmeerse 
basisscholen de lesboekjes uitgereikt ter voorbereiding op de 
installatie van de Kindergemeenteraad begin volgend jaar. Dit 
zijn maar enkele voorbeelden dat het bruist in en om het 
gemeentehuis. Reces voorbij, dus uit met de pret? Neen, de pret 
is weer begonnen! 
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Bovendien hebben het college, de raad, de individuele fracties en – niet minder 
belangrijk – hopelijk ook de ambtenaren zelf, hier duidelijk een gemeenschappelijk 
doel. Een extra zetje op weg naar het communicatiewalhalla kan dan in ieder geval 
geen kwaad. 
 

 
 

Hotels en Bed & Breakfasts door Nico Boerma 
 

Het Van der Valk hotel in Oostzaan is onlangs geopend. Sommige Landsmeerders 
vinden dat Landsmeer ook zo’n hotel moet hebben. Ten onrechte lijkt mij want een 
hotel op een industrieterrein omringd door elektriciteitsmasten past niet in een dorp 
dat op plaats 12 staat in de ranglijst van gemeenten waar het woongenot het hoogste 
is. 
Nu is er wel degelijk een discussie over een hotel in Landsmeer. In de vorige 
raadsperiode was er een meerderheid van 8 tegen 7 voor een hotel in het 
Landsmeerderveld, na de verkiezingen was er een meerderheid van 8 tegen 7 om het 
Landsmeerderveld open te houden. Beslissend is op dit dossier echter dat er beleid 
van rijk en provincie is om het gebied tussen Amsterdam en Purmerend open te 
houden. Om dit beleid duidelijk te maken is er om Landsmeer een rode lijn 
getrokken waarbuiten slechts bij hoge uitzondering met toestemming van de 
provincie gebouwd mag worden. Tot nu toe niet voor een hotel. 
Anders ligt het aan de westkant van Landsmeer waar tussen Pijl Snel en een 
volkstuinencomplex ruimte is voor een hotel. Tot nu toe heeft  wethouder Nico van 
Baarsen niet voldoende gegadigden kunnen vinden voor die locatie die kennelijk 
minder aantrekkelijk is. 
 

In de gemeenteraad is ook de vraag geuit of er geen klein hotel binnen het dorp 
Landsmeer gebouwd kon worden? Tot nu toe is geen aanvraag gekomen van een 
ondernemer, hoewel het bestemmingsplan Het Lint wel mogelijkheden biedt. Wat 
wel  goed van de grond komt zijn de B & B’s. Het voordeel van B & B’s boven een 
Van der Valkhotel is dat in het eerste geval het verdiende geld binnen het dorp blijft 
terwijl bij een Van der Valkhotel het geld naar een ondernemer buiten Oostzaan gaat. 
Tegenover mijn huis veranderde café Koek (vroeger de Ruif) in een specifiek soort B 
& B (bed, bike en beer). Omdat deze formule aansloeg, huurde de eigenaar een 
winkelpand om zijn fietsen op te bergen. Aan de voorkant van het pand opende zijn 
18-jarige dochter Kiki een mini-super die met name de bezoekers van de er naast 
gelegen camping van waren kan voorzien. Zij heeft al ruim aandacht gekregen (3 
volle pagina’s in het Parool en een bezoek Van Hart voor Nederlandd. Als ons doel is 
dat de bewoners van Landsmeer financieel profiteren van toerisme en recreatie, is 
kleinschalig toerisme op basis van campings en B & B’s de beste oplossing waarom 
heen een aanvullend netwerk van winkels, restaurants, bootjesverhuurders 
(sloepennetwerk Waterland) kan profiteren.  
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Een goed en duidelijk aanbod via internet van B & B’s is wel noodzakelijk. Als ik de 
websites Landsmeer Bed and Breakfast of Landsmeer hotels doorneem, is die 
duidelijkheid nog niet optimaal. Via Tripadvisor krijg je twee B & B’s van Landsmeer, 
maar daarna Van der Valk in Oostzaan en het Hiltonhotel. Als het om snelle 
informatieverstrekking gaat, hebben deze websites nog niet het niveau van AirBnB. 
Waarom laten Landsmeerders niet meteen de prijs zien, dan weet je op welk niveau je 
zoekt? 
Zijn er mogelijkheden voor een klein hotel in Landsmeer? Natuurlijk wel, niet in de 
vorm van een op het massatoerisme gerichte Van der Valk maar in de vorm van een 
boetiekhotel bij voorkeur aan De Breek (ligging als uniek selling point. Niet alle 
ondernemers met mogelijkheden kiezen echter voor een hotel. Jeannette en Amber 
Groeneveld kozen voor De Groene Boerderij, waar op kleine schaal dagbesteding wordt 
aangeboden. Van Dijk heeft een plan ingediend voor recreatiehuisjes achter Noordeinde 
168. Maar mogelijkheden zijn er. Kan het terras aan de Breek in het sportpark voorzien 
worden van een verdieping met kamers, kan het gebouw van de Amrobank niet een 
toeristische bestemming krijgen of zijn er mogelijkheden voor een herontwikkeling van 
Dorpsstraat 12-14? Er staat nog veel te gebeuren in Landsmeer.  
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Een nieuw Appèl 

Op 15 september dit jaar was het precies vijftig jaar geleden dat een groep van 36 mensen 
in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag een voorstel voor politieke vernieuwing 
presenteerde. Zij noemde zichzelf het Initiatiefcomité D’66 en haar Appèl was gericht 
Dit Appèl van maar liefst acht pagina’s werd in een oplage van 20.000 stuks gedrukt en 
was te koop voor 1 gulden per stuk bij de boekhandel. Afhankelijk van het aantal 
adhesiebetuigingen zou het initiatiefcomité besluiten tot het oprichten van een politieke 
partij. En zo geschiedde: op vrijdag 14 oktober 1966 werd Democraten 66 – kortweg: D’66 
(toen nog met apostrof!) – opgericht. 
 
Tijdens het najaarscongres van 2015 werd een motie aangenomen waarin het Landelijk 
Bestuur van D66 werd verzocht om in dit jubileumjaar “een nieuw Appèl te formuleren, 
met nieuwe oplossingen die de kiezer meer directe invloed geeft op de politieke 
besluitvorming.” 
Dit nieuwe Appèl wordt gepresenteerd tijdens het verkiezings- en jubileumcongres dat 
plaats heeft op zaterdag 29 en zondag 30 oktober in de RAI te Amsterdam – de plek waar 
het eerste, driedaagse congres van D’66 vijftig jaar geleden van start ging. 
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