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De schouders eronder door Carline Hansen 
 
Het kan u niet ontgaan zijn: over een krappe maand – op 21 maart om precies te zijn – 
vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. De D66-fractie doet hier vanzelfsprekend 
aan mee. Lijsttrekker Mandy Oud heeft voor deze verkiezingen een gevarieerde 
verzameling kandidaten om zich heen weten te verzamelen. De oudere garde – 
waaronder Nico Boerma, Nico Rijpkema en Arnold Elfferich – doet in meer of mindere 
mate een stapje terug en geeft de vloer aan ‘vers bloed’ zoals de nummers twee en drie 
op de lijst, Bert de Ridder en Nicole Groen. Opvallend is het aantal vrouwen dat zich heeft 
gekandideerd: naast Nicole zijn daar ook Menoes Eising-Geraerts, Irene Harmsen, Aukje 
Korf en natuurlijk Hetty Hartman – de kersverse fractievertegenwoordiger op het gebied 
van milieu en duurzaamheid. ‘Nieuw elan’ dat zorgt voor een frisse, desgewenst kritische 
blik waardoor het vizier binnen deze D66-fractie weer op scherp wordt gezet. Tel daarbij 
op de garantie op stabiliteit en continuïteit door de deelname van vaste krachten zoals 
de huidige wethouder Nico van Baarsen – nummero 4 op de lijst – en de 
eerdergenoemde Mandy Oud – huidige fractievoorzitter én raadslid –, en dan krijg je een 
robuuste, gevarieerde en enthousiaste verzameling mensen die ook graag in de níeuwe 
bestuursperiode het sociaal-liberale geluid in Landsmeer luid en duidelijk wil laten 
klinken.  
 

De campagne voor deze verkiezingen is losgebarsten: verkiezingsposters op strategische 
plekken in de drie dorpskernen, een Valentijn-actie, deelname aan verschillende debatten 
bij de LOL en de Landsmeerse ‘Stemkijker’, kranten-artikelen, advertenties en 
interviews…. Het is lastig om in deze periode de actieve D66-fractie níet tegen te komen 
in Landsmeer.  
En een dynamische online-campagne mag daar vandaag de dag natuurlijk niet bij 
ontbreken. Halverwege februari is er een speciale D66 verkiezingswebsite gelanceerd –
landsmeer.D66.nl –met een daarbij horende Facebookpagina (neem eens een kijkje !). 
Hierop stellen de kandidaten zich nader voor, worden alle campagne-nieuwtjes 
gepubliceerd en zijn de belangrijkste politieke speerpunten van de D66-fractie van 
Landsmeer – waaronder het verkiezingsprogramma – terug te vinden. 
 
Die zichtbaarheid zal in aanloop naar de 21ste maart alleen maar toe nemen – denk 
bijvoorbeeld aan de Verkiezingsmarkt op vrijdag 16 maart, op het marktplein.  De 
kandidaten gaan daar graag het gesprek aan over de belangrijke thema’s die vandaag de 
dag spelen: duurzaamheid & leefbaarheid, goed wonen, goede zorg en natuurlijk de 
bestuurlijke toekomst van deze mooie gemeente.  
 
Met vier zetels in de huidige raad heeft D66 de laatste vier jaar stevig aan het roer 
gestaan. Een ‘stabiel en constructief bestuur’ hebben de huidige D66-raadsleden daarbij 
hoog in het vaandel gehad. Mede hierdoor heeft D66, in veelal goede samenwerking met 
de andere politieke partijen in de gemeenteraad, een paar prachtige resultaten weten te 
bereiken; recent bijvoorbeeld nog het vaststellen van een ambitieuze 
duurzaamheidsvisie. Een uitkomst waar deze fractie bijzonder trots op is! Echter, de klus 
is nog niet geklaard. Er is nog genoeg te doen om ervoor te zorgen dat Landsmeer ook in 
de toekomst een groene gemeente blijft waarin het prettig wonen is voor iedereen.  
Samen met de inwoners zet de D66-fractie hier graag de schouders onder! 
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REFERENDUM ‘KROONJUWEEL’? 
 

Met een meerderheid van 76 tegen 69 stemmen heeft de Tweede 
Kamer ingestemd met afschaffing van het raadgevend 
referendum. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel liep de 
voltallige oppositie vooral te hoop tegen D66.  
Inderdaad, initiatiefnemer voor de referendumwet was destijds 
Boris van der Ham van D66. Maar de suggestie dat D66 nu zichzelf 
verloochende door afschaffing daarvan te steunen, was op zijn 
zachtst gezegd opportunistisch (FvD en PVV kennen zelfs binnen 
hun eigen beweging geen democratie) en hypocriet 
( PvdA en GroenLinks trokken onlangs hun steun in voor een 
gezamenlijk met D66 ingediend voorstel voor een correctief 
referendum). Ook de bewering dat D66 vanaf zijn ontstaan een 
voorvechter van het referendum zou zijn klopt niet. D66 stond 
toen voor méér directe democratie, zoals onder andere door 
middel van een direct gekozen minister-president, een 
districtenstelsel bij de verkiezing van leden van de Tweede Kamer 
en een wettelijk geregeld instituut van ‘hearings’. Daarin zou 
iedere burger in principe in de gelegenheid moeten worden 
gesteld zich in het openbaar voor een parlementaire commissie 
over een wetsontwerp te uiten. Directe inbreng vooraf dus, niet 
achteraf (via bijvoorbeeld een referendum).  
Bij de haast waarmee, na zo weinig ervaring, tot intrekking van het 
raadplegend referendum wordt besloten zijn best kanttekeningen 
te plaatsen. Maar de bewering dat D66 daarmee zijn 
‘kroonjuwelen’ verkwanselt zijn echt onzin. 
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De omgevingsvisie Landsmeer begint bij u!  door Nicole Groen 

Misschien heeft u er al eens over gehoord: er komt een nieuwe wet aan, de 
Omgevingswet. Met deze wet verandert er heel veel in de manier waarop gemeenten het 
proces van het ontwikkelen van de fysieke leefomgeving gaat invullen. De manier waarop 
wij straks bouwen, infrastructuur aanleggen, scholen en sportparken inpassen in de 
openbare ruimte verloopt dan niet meer aan de hand van de bekende structuurvisies en 
bestemmingsplannen. Dat zijn vaak plannen die voor 10 jaar of langer worden 
vastgesteld. Maar de wereld om ons heen verandert razendsnel. Niemand weet hoe de 
wereld er over twee jaar uitziet. Dus structuurvisie wordt omgevingsvisie en 
bestemmingsplan wordt omgevingsplan. Wat is het verschil? Wat gaat u daar van 
merken? 
 

Kijken naar het hele plaatje 
Er behoefte aan een meer integrale benadering bij het ontwikkelen van de fysieke ruimte, 
waarbij alle aspecten worden meegenomen. Als er ergens een ontwikkeling plaatsvindt, 
bijvoorbeeld een nieuw blok huizen, dan kijken we met een omgevingsvisie en -plan naar 
het hele plaatje: is er voldoende en kwalitatief goed groen (worden mensen gelukkig 
van), is er een ommetje? Zodat mensen worden uitgenodigd om te bewegen (positieve 
gezondheid), hoe zit het met de veiligheid: kunnen hulpdiensten er goed bij als er wat 
gebeurt? Wat kan er gedaan worden om energieneutraal te bouwen (duurzaamheid en 
toekomstbestendig bouwen), is er gedacht aan ruimte voor gezinnen die met opa en oma 
willen wonen (generatie- of kangeroewoningen, een vorm van sociale duurzaamheid), 
kunnen we iets toevoegen aan de buurt waardoor bijen en insecten terug komen? 
(ecologische duurzaamheid). Nu zijn al deze ‘domeinen’ vaak gescheiden afdelingen in de 
gemeentelijke organisatie en worden deze thema’s los van elkaar beoordeeld, ieder met 
hun eigen tempo en procedures. Dat kan beter! De Omgevingswet wil zo beter inspelen 
op de veranderende behoefte uit de samenleving. 
 

Initiatieven van en voor inwoners mogelijk maken 
Mensen kennen hun woongebied zelf het beste en weten wat daar gewenst is. 
Burgerinitiatieven ontstaan vaak spontaan, omdat iemand een idee heeft voor zijn of haar 
leefgebied. Dat kan dan een initiatief worden. Dat hoeft de overheid niet altijd voor 
burgers te bedenken, sterker nog, dat kan de overheid niet bedenken. De overheid moet 
wel een faciliterend kader bieden, ontwikkelingen mogelijk maken, met als doel het 
vervullen van maatschappelijke behoeften. We gaan van ‘nee, mits’ naar ‘ja, tenzij’. Zo 
hebben bewoners in Den Haag hun eigen straat gekocht van de gemeente, omdat ze zelf 
wilden zorg dragen voor behoud van de sociale saamhorigheid. Bewoners in Amsterdam 
Noord hebben het buurtcafé gekocht om zo het café te kunnen behouden voor de buurt. 
Het gaat dus niet alleen om dakkapellen en aanbouwen, maar juist om zaken die waarde 
toevoegen voor iedereen, om het algemeen belang. 
 

Haast maken met de omgevingsvisie Landsmeer 
Burgers worden actiever en vragen meer invloed, de overheid wil ruimte geven en 
procedures eenvoudiger maken.  Het gesprek over onze omgevingsvisie moet in 
Landsmeer nog starten. hulpverleners en sociale partners. 
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D66 wil dat gesprek laten beginnen bij inwoners, ondernemers en het maatschappelijke 
middenveld: scholen, zorg- en hulpverleners en sociale partners. De Omgevingswet is daar 
voor bedoeld. Het begint bij u! Er is geen tijd te verliezen voor het opstellen van de 
omgevingsvisie Landsmeer. Met de omgevingsvisie gaat de gemeente met de inwoners 
kijken hoe Landsmeer er in de toekomst uit moet zien. Het is geen blauwdruk, zoals een 
structuurvisie, maar een cyclisch proces dat aangepast kan worden aan de steeds 
veranderende eisen en ontwikkelingen van deze tijd. Het gaat ons helpen om Landsmeer 
nog mooier en een beetje beter door te geven aan de volgende generaties landsmeerders. 
 

We hopen u te ontmoeten tijdens een van de sessies voor de Omgevingsvisie Landsmeer, 
doe mee! Wachten op de wet hoeft niet, er gebeurt nu al veel! Kijk naar dit filmpje:  
https://youtu.be/EvmlNcBrweI of ga naar  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet 
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Donorwet haalt ook meerderheid in Eerste Kamer 

 
De donorwet van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra is met 38 stemmen in de Eerste Kamer 
aangenomen. Tot op het laatste moment was het spannend. 
 
Dit is een heel belangrijk moment voor alle patiënten op de wachtlijst staan voor een nieuw 
orgaan of mensen die in de toekomst een orgaan nodig hebben”, aldus initiatiefneemster 
Pia Dijkstra. “Veel organisaties hebben mij geholpen met de totstandkoming van deze wet. 
Artsen en andere mensen die contact hebben gezocht en met ons mee hebben gedacht wil 
ik van harte danken. Aan veel keukentafels is orgaandonatie het afgelopen jaar onderwerp 
van gesprek geweest.  Nu is het belangrijk dat de donorwet zorgvuldig wordt uitgevoerd. 
Er moet een duidelijke voorlichtingscampagne komen voordat de wet halverwege 2020 in 
werking treedt.” 

 

 

De Groene Landsmeerder verschijnt onder eindredactie van Arnold Elfferich. Alle erin 

opgenomen artikelen zijn voor verantwoording van de ondertekenaars. Ook uw bijdragen 

zijn welkom. Redactieadres: M.L. Kingstr. 24, 1121 CP Landsmeer.  
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