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Mogen wij u voorstellen…. 
 

De D66-fractie van Landsmeer is het afgelopen jaar van vers bloed voorzien. Maar liefs 

drie dames – Hetty Hartman, Menoes Geraets en Carline Hansen – hebben zich aan het 

lokale politieke front gemeld om de gelederen van de democraten in deze gemeente te 

komen versterken. 
 

Even voorstellen: Hetty is een bekend gezicht in het dorp; geboren (en grotendeels getogen) 

in Landsmeer, getrouwd, twee volwassen zonen, eigenaresse van de tweedehandskleding 

boetiek “’t Winkeltje” aan de Dorpsstraat, al jaren actief betrokken bij kleding en schoeisel 

distributie naar projecten lokaal en binnen- en buitenland, actief lid Greenpeace en Milieu 

Defensie en sinds acht maanden nauw betrokken bij de begeleiding van statushouders en 

het aanjagen casu quo opzetten van maatschappelijke begeleiding voor deze gezinnen. 
 

Menoes is opgeroeid in Landsmeer en woont met haar man en twee tienerdochters aan de 

Breekoever. Ze heeft een achtergrond als verpleegkundige en werkt inmiddels vijf jaar als 

zelfstandig adviseur, trainer en coach in de zorg. 
 

Carline Hansen ten slotte woont nog geen jaar binnen deze groene gemeente, samen met 

haar vrouw en hun driejarige zoon. Na jaren als freelancer binnen de Nederlandse film en 

televisiewereld gewerkt te hebben, heeft ze een jaar geleden de overstap gemaakt naar de 

politiek waarvoor ze momenteel elke dag op en neer forenst naar Den Haag. 

Om zich goed voor te bereiden om de diverse dossiers hebben de drie dames vanaf het 

voorjaar van vorig jaar de verschillende fractievergaderingen van de D66 bijgewoond. Op 

deze manier konden zij een goede indruk krijgen van de verschillende onderwerpen die in 

deze gemeente spelen. Bovendien konden zij zo ook een beetje proeven aan ‘de politiek’: 

op welke manier opereert en functioneert de D66-fractie? De afgelopen periode is benut om 

te ontdekken wat er allemaal komt kijken bij gemeentepolitiek, en zich af te vragen of het 

iets voor hen is. 

Om deze laatste vraag goed te kunnen beantwoorden hebben Hetty, Menoes en Carline de 

afgelopen paar maanden de cursus ‘Politiek Actief’ gevolgd; een cursus die werd gegeven 

door ProDemos, een landelijk kennisinstituut dat verschillende cursussen en educatieve 

programma’s aanbiedt op het gebied van politiek en democratie. Op initiatief van vijf 

verschillende gemeenten hier in de regio – te weten Landsmeer, Oostzaan, Edam-

Volendam, Waterland en Wormerland – heeft ProDemos gedurende november en december 

op verschillende avonden in de verschillende gemeentehuizen een gevarieerd 

cursusprogramma verzorgd. Een verscheidenheid aan onderwerpen heeft de revue 

gepasseerd: ‘staatsinrichting’, ‘debatteren’, ‘hoe functioneert de gemeentepolitiek?’ en 

‘lobbyen’. Bijzonder leerzaam en het heeft de interesse versterkt! 

De komende tijd zullen Hetty, Menoes en Carline zich verder ontwikkelen en zich proberen 

toe te leggen op enkele specifieke onderwerpen en thema’s. Hetty wil bijvoorbeeld graag 

onze gemeente verder verduurzamen en heeft in dit kader al weten te bewerkstelligen dat 

onze gemeente een ‘groener’ energiecontract heeft afgesloten. Menoes haar interesse gaat 

vooral uit naar zorg en naar de manier waarop specifieke zorgbehoevenden, bijvoorbeeld 

via de Wmo, het beste bediend en geholpen kunnen worden. Daarnaast wil zij zich ook 

toeleggen op recreatie en sport. Carline, op haar beurt, zou zich in de toekomst graag willen 

bezighouden met jeugd en onderwijs, alsmede recreatie, sport, cultuur maar ook met 

bestuurlijke vernieuwing.  

Natuurlijk, het zal nog wel wat tijd vergen om alle kneepjes van het vak goed onder de knie 

te krijgen maar het enthousiasme is er! 
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KINDERGEMEENTERAAD GEÏNSTALLEERD 

 

Op woensdag 25 januari is de kindergemeenteraad van 

Landsmeer officieel geïnstalleerd. De maanden hieraan 

voorafgaand hebben op de zes basisscholen de nodige 

voorbereidingen plaats gehad. Plannen werden bedacht, 

campagnes bedacht en verkiezingen gehouden (van elke school 

zitten twee leerlingen in de raad). 

De kindergemeenteraad zal uit eindelijk beslissen over een 

plan of project waar alle kinderen in de gemeente wat aan 

hebben. Hiervoor is een budget van € 5.000 beschikbaar. 

Afgelopen week konden raadsleden op uitnodiging de 

slotpresentatie bijwonen van vijf plannen die op de St 

Augustinusschool zijn uitgebroed. Aan de plannen was de 

kandidatuur voor de kindergemeenteraad gekoppeld. 

Aansluitend aan de presentatie werd er schriftelijk gestemd. 

Over de verschillende plannen bleek goed nagedacht. Kritische 

vragen van medeleerlingen en ouders, die ook in groten getale 

aanwezig waren, werden kort en krachtig beantwoord. Het lijkt 

een voorbode van een succesvol opererende 

kindergemeenteraad. We houden u de komende tijd op de 

hoogte. 
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Prestatieafspraken met de corporaties over de sociale huurwoningen door Nico Boerma 
 

In maart 2016 heeft de gemeenteraad van Landsmeer de woonvisie vastgesteld. Een onderdeel van 

de woonvisie zijn de prestatieafspraken met de corporaties over het beheer van de voorraad sociale 

huurwoningen. Deze afspraken zijn door de wethouder volkshuisvesting Nico van Baarsen, de 

burgemeester, de vertegenwoordigers van de corporaties Eigen Haard en Rochdale en 

bestuursleden van de huurdersvereniging Landsmeer in november vorig jaar ondertekend. Voor 

mensen die geïnteresseerd zijn in volkshuisvesting zijn zij best interessante literatuur. Ik citeer om 

een idee te geven uit de prestatieafspraken met vermelding van het hoofdstuk: Rochdale zal haar 

hoeveelheid sociale huurwoningen vergroten van 295 naar 299  ( 2.1). Als individuele huurders 

door de huurstijging door de huurstijging of grote inkomensdaling in de problemen komen, zal 

Rochdale in overleg met de huurder een maatwerkafspraak maken. Daarbij wordt de NIBUD-

methode gehanteerd (2.3). Wanneer vrije sectorwoningen vrij komen, wil Rochdale maximaal 1/3 

van haar aanbod verhuren via een Friendscontract. Daarmee krijgen jongeren een kans om samen 

een woning te huren (2.8). Waar aan de orde, zal Rochdale samen met de gemeente werken aan het 

begeleiden van ouderen naar een meer geschikte en/of passende woning. Rochdale zal daarbij haar 

doorstroomregeling inzetten. Zij is bereid om dit te doen met het meenemen van de oude huur naar 

de nieuwe woning (3.6). De prestatieafspraken van Eigen Haard zijn uitvoeriger qua tekst maar 

komen grotendeels op hetzelfde neer. Ook hier kunnen ouderen verhuizen naar een geschiktere 

woning met behoud van hun netto huurprijs (4.4 het instrument ‘Groot naar Beter’). De gemeente 

Landsmeer zet zich in om budget vrij te maken om de regeling Van Groot naar Beter voor senioren 

nog aantrekkelijker te maken. Dit geld kan worden ingezet voor een verhuiskostenvergoeding. In 

2017 geeft de gemeente uitsluitsel over deze financiële bijdrage (4.5). Eigen Haard onderzoekt met 

betrokken partijen of in Landsmeer woningen met een Friendscontract verhuurd kunnen worden 

(4.3). Eigen Haard is op dit moment wat terughoudender dan Rochdale. Eigen Haard heeft voor 

2017 iets meer dan 50 woningen gelabeld voor jongeren jonger dan 23 jaar (1/3 deel) en voor de 

groep 23 tot 28 jaar (2/3 deel). De verhuur gaat door middel van een tijdelijk vijfjaarscontract. De 

inschrijfduur voor Woningnet blijft doorlopen (4.1).  

 

Voor het eerst heeft de huurdersvereniging een officiële rol  gekregen bij het tot stand komen van 

de prestatieafspraken. Het is duidelijk dat de mentaliteit van de corporaties in het post-

maseratitijdperk veranderd is. De afspraken bieden de mogelijkheid tot een betere doorstroming op 

de Landsmeerse woningmarkt. Senioren hoeven niet meer bang te zijn voor een hogere huur als zij 

verhuizen naar een voor hen geschiktere woning. De jongeren krijgen de mogelijkheid van 

vijfjaarscontracten met behoud van inschrijfduur en friendscontracten. 

Succes heeft meestal vele vaders die claimen de verwekker te zijn. Amy Gers (SP) claimt op 

facebook dat deze afspraken tot stand zijn gekomen door invloed van de SP. Omdat de SP niet in 

de gemeenteraad vertegenwoordigd is, kan dat alleen via de huurdersvereniging hebben plaats 

gehad. Ik heb dat de heren Roest en Knibbe, bestuurders van de huurdersvereniging, hiernaar 

gevraagd, maar zij ontkennen dat de SP grote invloed op deze afspraken heeft gehad. Deze 

claimcultuur lijkt een eigenschap van de SP-Landsmeer te worden. De SP schrijft ook dat zij alleen 

met bewoners succes heeft geboekt in de actie tegen de huurverhoging in de Fazantenstraat. Ik 

herinner mij dat ook de PvdA hiertegen in de raad actie heeft gevoerd. De SP heeft in haar actie 

tegen de bollen in de Meervalweg veel mensen op de been gebracht, best knap, maar zij was 

uiteindelijk afhankelijk van een motie die Mandy Oud (D66) indiende. Dat wordt door de SP 

nergens gemeld. De partijen in de huidige coalitie gunnen elkaar het succes als zij gezamenlijk iets 

bereiken. Als de SP dat niet doet, verwerft zij niet de vrienden die zij bij mogelijke 

coalitieonderhandelingen in 2018 nodig heeft. 
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Alexander Pechtold: Nu is het moment 

Weet u nog hoe u zich voelde toen u wakker werd en Trump was gekozen? Vanaf 

vandaag hebben de Amerikanen een president die hun land verdeelt. Hij beledigt 

vrouwen, kijkt neer op homo’s en wil moslims apart registreren. 

 

Dat laat ik in Nederland niet gebeuren. Samen kunnen we het tij keren.  

Ik begrijp uw bezorgdheid over een onzekere toekomst. U vraagt zich af of de politiek 

u wel ziet staan. Ik voel uw ongeduld.  

 

Tien jaar zet ik me nu in voor een sterker en rechtvaardiger Nederland. Ik weet dat het 

kan. Verandering gaat niet met grote sprongen, het gaat in kleine stappen. Het begint 

met ambitie. Met verantwoordelijkheid nemen. Niet langs de zijlijn blijven staan als 

het moeilijk wordt.  

U en ik willen hetzelfde. Een land met meer vrijheid dan waar ook ter wereld. Waar 

iedereen zich Nederlander voelt, ongeacht afkomst. Waar iedereen dezelfde kansen 

krijgt. Waar hoop het wint van haat. Waar we verbinden, niet splijten. Met elkaar 

krijgen we meer voor elkaar. 

 

Dat is het Nederland waar ik trots op ben. Het land dat ik verder wil brengen.  

 

Nu is het moment. U en ik kunnen ervoor zorgen dat de ochtend van 16 maart een 

stralende wordt. 

 

                                                                                                      Alexander Pechtold 
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