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Claimen en framen door Mandy Oud 

Ik ga eigenlijk over de schreef als ik hier schrijf dat dit jaar een al lang gekoesterde 
wens van D66 Landsmeer uitkwam, toen op initiatief van VVD, D66 en CDA de eerste 
Kindergemeenteraad werd geïnstalleerd en er na een reeks boeiende vergaderingen 
door deze kinderraad een besluit werd genomen dat ook daadwerkelijk uitgevoerd 
gaat worden. Dat het gekozen plan - de aanleg van een multifunctioneel speelveld - het 
budget van € 5.000,- vele malen overstijgt, mag de pret niet drukken. De kinderen 
hebben plannen bedacht, ideeën samengevoegd, krachten gebundeld en uiteindelijk 
bewust een keuze gemaakt. Dat ‘volwassen’ raadsleden, raadscoaches en het college 
hierbij aanstichters respectievelijk begeleiders en uitvoerders zijn (geweest), is 
onbelangrijk. Daargelaten dat met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht in de 
komende periode vast nog genoeg aandacht zal worden besteed aan hetgeen wij uit 
ons verkiezingsprogramma van 2014-2018 hebben bereikt en ook alle overige partijen 
behaalde resultaten zullen kunnen of willen claimen: dit succes van de eerste 
kindergemeenteraad is enkel te danken aan de kinderen zelf. 

Nadat de SP desondanks een poging deed het besluit van de kindergemeenteraad naar 
zich toe te trekken alsof het dankzij de SP tot stand was gekomen en daarbij zelfs een 
samenwerking met een van de kinderraadsleden werd geframed (lees: verzonnen), 
heeft de volwassen raad via een motie uitgesproken dat de kindergemeenteraad niet 
de inzet mag zijn van politieke doeleinden. Helaas hebben kennelijk nog niet alle 
partijen die boodschap begrepen. Zo verscheen afgelopen week op Facebook een 
bericht dat LMvC  “vorig jaar als partij veel voor de kindergemeenteraad hebben 
kunnen betekenen” en ook bij de nieuwe kinderraad van de partij zal zijn. Waardering 
voor de persoonlijke betrokkenheid en veelvuldige aanwezigheid van de naamgever 
van deze lijst, maar waarom dit  (ook) willen claimen als politieke partij? De 
kinderraadsleden hebben, onafhankelijk van welke partij en politieke agenda dan ook, 
zélf verschillende plannen bedacht, deze zélf gepresenteerd, zélf coalities gesmeed en 
vervolgens zélf een besluit genomen.  

Praten met kinderen en niet over kinderen. Kinderen zelf laten bedenken wat ze 
belangrijk vinden in de gemeente. De eerste kindergemeenteraad heeft laten zien hoe 
het moet. En dát is de reden waarom er ook in 2018 een nieuwe kindergemeenteraad 
zal worden geïnstalleerd. Afgelopen Prinsjesdag is hiervoor dan ook wederom het 
startschot gegeven met het uitdelen van de nieuwe lesboekjes op alle scholen. Met 
een iets andere opzet, zo zullen er 6 plannen worden gepresenteerd  - één plan per klas 
in plaats van één plan per individueel raadslid - , zijn er minder vergaderingen nodig en 
zal hopelijk de rol en betrokkenheid van de scholen worden vergroot. Daarbij zullen de 
afgevaardigde kinderraadsleden verantwoording moeten afleggen aan hun achterban, 
in de klas moeten overleggen over de plannen van de andere scholen en wellicht ook 
met elkaar bepaalde strategieën bespreken. Iets meer gelijkenissen met de 
zogenaamde volwassen politiek, maar hopelijk zonder verlies van de eigenwijsheid en 
originaliteit die de eerste kindergemeenteraad heeft laten zien. En vooral zonder dat 
welke politieke partij dan ook ermee aan de haal gaat.  

Ik kijk er persoonlijk weer naar uit.   
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HET IS WEER BEGONNEN 
 

Het zomerreces van de gemeenteraad zit erop, de vergaderingen 
zijn weer begonnen. Aangezien in maart volgend jaar 
gemeenteraadsverkiezingen plaats vinden, zullen de laatste 
maanden van deze raadsperiode wel weer met de traditionele 
politieke reuring gepaard gaan. We zullen u daarvan via dit orgaan 
op de hoogte houden. 
 
In deze Groene Landsmeerder vindt u bijdragen over de nieuwe 
kindergemeenteraad en over zorgen over het afronden  van het 
lopende programma van raad en college. 
Een optimistisch stuk en een tikkeltje somber verhaal. Voor elk wat 
wils, zogezegd. 
 
In deze Groene Landsmeerder proberen we een nieuw lettertype 
uit (voor de fijnproevers: Candara). We hopen daarmee de 
leesbaarheid te verbeteren. Eventuele op- en aanmerkingen zijn 
van harte welkom. 
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Rond de Raad door Arnold Elfferich 
 
Het zomerreces van de gemeenteraad zit erop. Met nog enkele maanden tot de 
verkiezingen in maart volgend jaar, kan zo langzamerhand de balans worden opgemaakt 
van wat de raad in zijn huidige samenstelling tot stand heeft gebracht. Die balans zal ik 
vandaag nog niet opmaken. Maar ik wil wel even stil staan bij enkele onderwerpen 
waarbij het zoetjesaan de vraag is of de ambities zullen worden waargemaakt. Ik denk 
daarbij onder andere  aan de duurzaamheidsagenda en de mobiliteitsvisie. Twee dossiers 
die D66, maar zeker ook andere fracties zoals de VVD, zeer aan het hart gaan.  
 
Via de sociale media en gemeentelijke websites geven veel inwoners hun visie op de 
onveilige verkeerssituaties die zich op verschillende plekken in onze gemeente voordoen. 
Soms wordt daar ad hoc een oplossing voor gezocht, zoals bijvoorbeeld de zogenaamde 
kattenogen ten behoeve van een betere zichtbaarheid van de 
voetgangersoversteekplaatsen in het donker. Meestal wordt echter gezegd dat een en 
ander in de mobiliteitsvisie wordt meegenomen omdat verkeer en vervoer, en alles wat 
daarmee te maken heeft, een samenhangende aanpak vergt. Dat is ongetwijfeld een 
verstandige keus, maar het geduld van onze inwoners wordt daarmee wel op de proef 
gesteld. En dat van de raad intussen ook. Volgens de planning zou de mobiliteitsvisie in 
oktober in de gemeenteraad besproken worden. De visie is er echter nog niet, en in de 
maanden november (begroting voor volgend jaar) en december zijn de vergaderagenda’s 
van de raad van oudsher overvol. Het is dus zeer de vraag of de mobiliteitsvisie nog dit 
jaar behandeld kan worden. 
 
Medio dit jaar heeft de raad een concept voor de duurzaamheidsagenda afgewezen 
omdat die te weinig ambitie vertoonde en omdat aan een belangrijke voorwaarde, de 
mogelijkheid van een ruime inbreng van inwoners, helemaal niet was voldaan. Volgens de 
planning zou de duurzaamheidsagenda het laatste kwartaal van dit jaar in de raad 
besproken moeten worden. Ik zie het er niet van komen. Voor zover mij bekend is er nog 
steeds geen avond georganiseerd waarop de inwoners bij het onderwerp betrokken 
kunnen worden. En dat lijkt toch echt noodzakelijk om de raad een volledige 
duurzaamheidsagenda aan te kunnen bieden. 
 
Beide dossiers, zowel mobiliteit als duurzaamheid, betreffen onderwerpen die een 
integrale aanpak vanuit verschillende beleidsaspecten vergt. Het is in mijn ogen dan ook 
de verantwoordelijkheid van het voltallige college, en niet van een enkele 
portefeuillehouder, om deze projecten tot een goed einde te brengen. Gezien de 
voortvarendheid waarmee andere onderwerpen wel met regelmaat onder de aandacht 
van de raad worden gebracht steekt de voortgang van mobiliteitsvisie en 
duurzaamheidsagenda mager af. 
 
Met name met duurzaamheid lijkt het voltallige college (te) weinig affiniteit te hebben. 
Dat is schadelijk voor het onderwerp. Maar ook voor het vertrouwen dat het college zijn 
programma, zoals vorig jaar nog beloofd,  deze periode volledig zou afronden 
 
Ik zie het er helaas niet meer van komen.  

 

 

EIGEN - ZINNIG - HE EN 

 

Congres 106 

Zaterdag, 18 november 2017 in Leeuwarden 
 

Op zaterdag 18 november vindt het najaarscongres van D66 plaats 

in de WTC Expo in Leeuwarden. U bent van harte uitgenodigd. 

Op 22 november zijn er herindelingsverkiezingen in Leeuwarden, net 

als in andere Friese, Groningse en Gelderse gemeentes. Het 

najaarscongres organiseren we mede daarom in Leeuwarden. 

Het volledige programma van Congres 106 maken we binnenkort 

bekend, maar natuurlijk zijn er  inhoudelijke sessies over vele 

onderwerpen, vaardigheidstrainingen en speeches van 

delegatieleider in het Europees Parlement Sophie in ’t Veld en van 

fractievoorzitter Alexander Pechtold. 

Meer informatie vindt u binnenkort op www.d66.nl  
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