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Handje(ge)klap door Mandy Oud 

Ellenlange betogen houden, niet naar elkaar luisteren, voorzittertje pesten, de griffier 

bestoken met ontelbare hoeveelheden e-mails en vragen, indienen van WOB-

verzoeken als het antwoord vervolgens niet zint, wethouders zonder enig bewijs 

betichten van corruptie (volgens de dikke Van Dale hetzelfde als omkoping), 

vorengenoemd gedrag tolereren – of een meer eigentijds begrip: “normaal” vinden -, 

tegen een hele begroting en daarmee tegen het hele beleid stemmen omdat men ter 

zake een klein onderdeel meent zijn zin niet te krijgen en minder dan een maand later 

opeens toch zijn tevredenheid te uiten over datzelfde beleid, uit de coalitie stappen 

omdat deze coalitie niet één blok vormt, maar inhoudt dat er wordt gewerkt met 

wisselende meerderheden. Voor de minder bij de raad betrokken lezer is hier vast geen 

touw aan vast te knopen. Gelukkig maar, want het zijn allemaal voorbeelden van hoe 

het niet zou moeten gaan. Hoe het dan wel moet? 

Daar is de Kindergemeenteraad een toonbeeld van gebleken. Hoewel deze nog niet 

eens op de helft van zijn raadsperiode is – na de installatie van de kinderraadsleden in 

januari en de eerste inhoudelijke vergadering op 15 februari jl., volgen er nog twee 

vergaderingen om tot een besluit te komen -  tekent zich al af dat de kinderraadsleden 

dondersgoed weten wat hun taak en rol inhoudt. Inmiddels zijn de eerste 6 plannen 

ingediend en gepresenteerd. Twee fracties willen graag het budget aanwenden voor het 

aanleggen van schooltuinen, één fractie vindt het hoog tijd om het zwembad de Breek 

op te pimpen met onder meer een bubbelhoek en daarnaast de kleedhokjes te 

moderniseren, de overige fracties hebben gepleit voor respectievelijk méér 

verkeersborden, sportevenementen en een multifunctioneel speelveld.  

De kinderraadsleden wisten de voorstellen in luttele minuten te presenteren, kritische 

vragen van de mede-raadsleden werden makkelijk gepareerd en de schorsing om te 

kijken of de indieners van de schooltuinen-projecten tot één voorstel zouden kunnen 

komen,  bleek al snel tot nog meer nieuwe coalities te leiden. Na een simpele 

handjeklap bleven er vervolgens nog 3 voorstellen over: de schooltuintjes, Zwembad 

de Breek en “Multisport” (een combinatie van veilig op weg naar de 

sportevenementen en het speelveld).  Na een tweede stemronde haalden de 

schooltuintjes het nét niet, maar die fracties “wisten nog wel een andere manier om dat 

alsnog voor elkaar te krijgen”. 

Dat de voorstellen slechts summier zijn omschreven, baart sommige volwassen 

raadsleden wat zorgen. Want moet er niet ook nagedacht worden over de precieze 

plek, over de kosten en de haalbaarheid?  Dat terwijl het helemaal van deze tijd is om 

los te laten en het ook prima bij de rol van raadslid past om slechts op hoofdlijnen te 

willen besturen en de uitvoering verder volledig aan het College over te laten. Niet 

alleen viert zo het dualisme hoogtij en wordt voldaan aan het motto van dit college 

(“loslaten en vertrouwen”), nog veel beter laat de Kindergemeenteraad zien dat slim 

samenwerken loont: van drie voorstellen er één maken, waardoor er nu twee 

voorstellen zijn doorgegaan naar de besluitvormende vergadering terwijl die anders 

zouden zijn afgevallen. Hoe kan ik anders dan bekennen dat ik met enige jaloezie op 

de publieke tribune heb toegekeken?   
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Verkeersveiligheid in Nieuwbouwwijk door Carline Hansen 

 

Landsmeer is een groene gemeente; een lange Lintweg met bebouwing aan weerszijden 

en daaromheen veel water en groen. De afgelopen jaren is deze gemeente echter ook in 

rap tempo fors gegroeid. Vooral sinds het einde van de economische recessie, waarin de 

bouw van nieuwe woningen in heel Nederland nagenoeg stil lag, heeft Landsmeer een 

heleboel nieuwe bewoners mogen verwelkomen. De nieuwbouwwijk Luijendijk-Zuid 

biedt vele kersverse Landsmeerders een nieuw thuis. 

 

Echter, nu de meeste bewoners – waaronder vele jonge kinderen – hun huizen hebben 

betrokken steken enkele verkeersproblemen, en dan met name wat betreft de 

verkeersveiligheid, de kop op. Vlak voor kerst vond er op de Zuiderzeelaan een ernstig 

incident plaats waarbij een zevenjarige werd geschept door een auto waardoor ze met een 

schedelbasisfractuur in het ziekenhuis belandde. Gelukkig maakt het meisje het naar 

omstandigheden momenteel weer goed en houdt ze er naar alle waarschijnlijkheid geen 

blijvend letsel aan over. Desalniettemin zit de schrik er bij veel bewoners – waaronder 

veel ouders van jonge kinderen – goed in.  

 

Enkelen van hen hebben zich als gevolg hiervan georganiseerd in een actiegroep die de 

verkeersveiligheid in Luijendijk-Zuid –  en specifiek wat betreft de Zuiderzeelaan – wil 

bevorderen. Op 9 februari overhandigde deze groep bewoners – bij monde van het zeven 

jarige meisje en haar vader – een brief, vergezeld van ruim 400 handtekeningen, aan de 

gemeenteraad. In deze brief wordt de problematiek nauwgezet uiteengezet en worden 

raad en college aangespoord tot het nemen van doeltreffende maatregelen. Kort 

samengevat nodigt in de ogen van deze actiegroepleden de Zuiderzeelaan te zeer uit tot 

te hard rijden, ondanks het feit dat het hier een 30km zone betreft. Daarnaast laat het 

overzicht  op verschillende plekken in deze straat  – waaronder bij het bruggetje en de 

‘knik’ in de weg die daarop volgt – veel te wensen over. Bovendien ontbreekt het er aan 

veilige oversteekplaatsen; ook bij de basisschool is geen zebrapad in velden of wegen te 

bekennen. 

 

Eerlijk is eerlijk: de gemeente laat er geen gras over groeien. Burgemeester Nienhuis en 

verantwoordelijk wethouder Van Baarsen namen deze handschoen vlug op en beloofden 

de nodige acties in gang te zetten. Als gevolg hiervan heeft er reeds een gesprek 

plaatsgevonden tussen de leden van de actiegroep enerzijds en de wethouder, de 

betrokken ambtenaren en een deskundige van een extern verkeersbureau anderzijds.  De 

actiegroep heeft nogmaals de problematiek verduidelijkt en gezamenlijk hebben alle 

deelnemers aan deze bijeenkomst een ronde door de Zuiderzeelaan gemaakt om alle 

afzonderlijke gevaarlijke en onveilige plekken en situaties te markeren. De gemeente 

gaat nu, in samenwerking met het verkeersbureau, aan de slag om een plan van aanpak 

op te stellen. De actiegroep zal hierbij nauw betrokken blijven. Hopelijk lukt het nog om 

voor de zomer de Zuiderzeelaan verkeersveiliger te maken zodat alle bewoners aldaar – 

en dan met name de vele kinderen – zorgeloos van hun straat gebruik kunnen maken 
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4,5 miljard euro voor onderwijs 
 

D66-leider Alexander Pechtold wil dat iedereen in Nederland het beste onderwijs krijgt. 

De leraar moet voldoende tijd en aandacht kunnen hebben voor elke leerling, zodat ieder 

kind een even grote kans heeft op een mooie toekomst. Om dat te bereiken willen wij 4,5 

miljard euro investeren in het onderwijs. Hiermee krijgen we onder andere de volgende 

punten voor elkaar: 

 Kleinere klassen met maximaal 24 leerlingen  

 Een conciërge op elke school 

 MBO’ers kunnen langer doorleren 

 De OV-studentenkaart wordt 7 dagen per week geldig 

 Een tweede studie wordt goedkoper 

 Extra geld voor fundamenteel onderzoek 

 Investeren in innovatieve starters en mkb-bedrijven 

 

Verder wil D66 onder meer: 

 Goed werk 

Een vaste baan wordt voor iedereen bereikbaar. Mensen die werken gaan flink minder 

belasting betalen. Dat levert ook weer nieuwe banen op..  

 Persoonlijke zorg 

Mensen willen zelf bepalen hoe hun leven eruit ziet. Laten we dat makkelijker maken 

voor ouderen en mantelzorgers. En voor wie niet meer thuis kan wonen, regelen we 

duizenden extra verpleegkundigen. 

 

Lees meer over de voorstellen op www.d66.nl 
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