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LEDENBLAD VAN DE PVDA-AFDELING LEIDSCHENDAM-VOORBURG, NR 4, JAARGANG 2013 

DE ZOMER NADERT 

DOOR MARJAN VAN GIEZEN, FRACTIEVOORZITTER 

We gaan de laatste maand van het laatste volledige jaar van deze coalitie in. Het zomerreces 

nadert, de laatste Raad is als het goed is voorbij als u deze Rooie Rakker leest. De laatste 

Raad betrof de Voorjaarsnota, of de Kadernota, zoals deze nu genoemd wordt. De Kadernota 

is deze jaren een beleidsarme nota, waarin aangegeven wordt in hoeverre de bezuinigingen 

dit jaar worden gerealiseerd en welke posten over- of onderbesteed zijn.  Heel veel discussie 

is hierover niet mogelijk.  

Toch wil dat niet zeggen dat er geen discussie is in de Raad. Veel discussie is er over de Rot-

terdamsebaan, over de vernieuwing van Leidsenhage, over Avalex en de GGD, over de Socia-

le Agenda en de Ooievaarspas. 

OOIEVAARSPAS 

Eén belangrijk onderdeel bevat de Kadernota wel –  en daar zijn we heel blij mee. Dat is de 

verhoging van de toegang tot de Ooievaarspas naar 130% bijstandsniveau. Nu is het 110% 

waardoor toch zo’n 500 mensen minder hiervan gebruik kunnen maken. Vooral kinderen 

gaan daardoor minder sporten omdat de Ooievaarspas  bij de meeste clubs 50% van de con-

tributiekosten vergoedt.  

LEIDSENHAGE 

Leidsenhage gaat vernieuwd worden, maar daarover leest u hierna in deze Rooie Rakker 

meer. Onze bouw-specialist Maarten Oosschot geeft op blz. 6 een nadere toelichting op de 

plannen. 

DRIE DECENTRALISATIES 

Belangrijk voor onze gemeente zijn de drie grote decentralisaties die de gemeenten te wach-

ten staan: Jeugdzorg, de Participatiewet en de AWBZ. Onze gemeente is hiermee al hard aan 

de slag, in samenwerking met Wassenaar en Voorschoten. Echter, zolang geen duidelijkheid 

is van het Rijk over a) budget; b) taken en c) planning, is het lastig hieraan invulling te geven. 

We houden u op de hoogte! 

 LEES MEER VANAF PAGINA 5 
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annahooijenga@hotmail.com  

Paul Q. van der Burg (campagne-

coördintor) tel. 06-27453805;  

e-mail paulq1957@gmail.com  
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E-mail: voorburg@pvda.nl 
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pvda.leidschendamvoorburg  
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WETHOUDER: 
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24297893 e-mail: cemilcenk@live.nl  

Arnout Brussaard (voorzitter cie. AZ, 

lid cie. MA) Laan van Dobbe tot 
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e-mail: bruss518@planet.nl 

Maarten Oosschot (lid cie. OG)  

Johannes Poststraat 14,  
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Nadine Stemerdink  

(plv. fractievoorzitter, lid cie. MA),  

Kon. Julianaln.126,2274 JM Vbg;  
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n.stemerdink@tiscali.nl  
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Erik van Duren Versteegstraat 18, 
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Lid Tweede Kamer: Michiel Servaes  
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tel 0900-9553 (weekdagen 09:00 tot 
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ledenadministratie@pvda.nl. 

Contact: Egon Adel eadel@pvda.nl  

PvdA Ombudsteam 070-3182742  

congresafgevaardigde namens de 

afdeling: Marjan van Giezen, plaats-

vervanger: André Rodenburg 

ZUID-HOLLAND: 

PvdA Gewest Zuid-Holland : 

e-mail: zholland@pvda.nl; site: 

www.zuidholland.pvda.nl  

 

Lid gewestelijk bestuur:  

Annelies Pilon, Rusthoflaan 8  

2271 VJ Vbg, tel. 06-10820321,.  

e-mail anneliespilon@hotmail.com  

 

Gewestelijk afgevaardigden: 

 Arnout Brussaard, Anna Hooijenga 

en André Rodenburg. 

 

Lid Provinciale Staten:  
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Verkeer en Milieu) Via Cimarosa 39, 

2272 VB Vbg; tel. 4400159; 

ps@martinloose.nl / 

m.a.loose@planet.nl /  

Fractievoorzitter Alg. Vergadering 

Hoogheemraadschap Delfland: 

Gerard Dijkema, Eemwijkstraat 20, 

2271 RE Vbg;3694940; e-mail: 

g.p.j.dijkema@tudelft.nl 
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BERICHT VAN DE ALV 

LOKAAL CENTRAAL 

DOOR ANDRÉ RODENBURG 

De Ledenvergadering op 26 juni had 

als twee voornaamste onderwerpen 

de actuele lokale politiek, met een 

voorbeschouwing van Marjan van 

Giezen  op de voorjaarsnota en de 

stand van zaken voor de raadsver-

kiezingen in maart 2014. Verder zijn 

de oproepen herhaald voor kandida-

ten voor gemeenteraad, campagne-

team en afdelingsbestuur en is stil-

gestaan bij het vertrek (wegens 

nieuwe betrekkingen) van commis-

sieleden Hans Wagner en Paul van 

der Burg uit de raadsfractie.  

VOORJAARSNOTA 2013 

Positief bericht  is dat de Ooievaars-

pas weer beschikbaar is voor men-

sen met een inkomen tot 130% van 

bijstandsniveau. En er kan op meer 

plaatsen gesport worden als de 

turnhal bij de Dijsselbloem-school 

wordt gebouwd. Zorgelijk is daaren-

tegen de toename van de jeugd-

werkloosheid en de leegstand van 

kantoren en winkels. Er zijn wel 

nieuwe projecten zoals de Rotter-

damsebaan, Leidsenhage en diverse 

andere plekken langs de Vliet die op 

de schop gaan. De metropool-regio 

Den Haag/Rotterdam lijkt zich te 

gaan beperken tot een vervoers-

autoriteit. Onze zorg: weegt de stem 

van de twee grote stadsbesturen 

niet  te zwaar door – en welke rol is 

er weggelegd voor de burger? 

Behalve een ruimtelijke hebben we 

ook een sociale structuurvisie in 

Leidschendam-Voorburg. Er komt op 

maatschappelijk vlak veel werk op 

de gemeenten af. Invoering zal zeker 

tot 2015 gaan duren, misschien wel 

langer. De vraag is hoeveel lokale 

beleidsvrijheid er uiteindelijk zal zijn, 

dat signaal willen we ook aan de 

landelijke politiek afgeven.  

Hierna in de berichten van de fractie 

meer over de lokale actualiteiten. 

GEMEENTERAAD 2014 

De huidige raadsfractie is (met enke-

le versterking vanuit het afdelings-

bestuur) op werkbezoek geweest in 

de Herenstraat, bij WOeJ en in enke-

le scholen. Verder zijn er nog niet zo 

veel mensen beschikbaar voor de 

campagne. De inzet zal straks als de 

kandidaten bekend zijn vanaf sep-

tember versterkt gaan worden. 

Voor het verkiezingsprogramma 

wordt de opzet uit 2010 – werken 

aan wonen en wijken – weer als 

uitgangspunt genomen. Van daar uit 

bekijkt de programmacommissie 

wat er al is gerealiseerd en welke 

nieuwe doelen kunnen worden 

toegevoegd. In de ALV op 25 sep-

tember wordt het  nieuwe pro-

gramma vastgesteld. 

Tot 15 juli kunnen kandidaten zich 

melden bij Paul van der Burg. Hij 

vormt met Maaike de Langen, Floor 

Boselie-Abbenhuis en André Roden-

burg de adviescommissie. Deze 

commissie is met ruime meerder-

heid van stemmen geïnstalleerd. 

Alleen Gregor Rensen plaatste een 

kanttekening tegen het combineren 

van een bestuursfunctie en het lid-

maatschap van de adviescommissie. 

De statuten van de PvdA sluiten 

deze mogelijkheid nadrukkelijk wel 

in. Bij de vorige gelegenheden is er 

juist weinig contact tussen bestuur 

en commissie geweest. Dat willen 

we hiermee versterken. De commis-

sieleden stemmen niet mee in het 

bestuur bij de voordracht.   

Kandidaten voor het lijsttrekker-

schap dienen tenminste van 30  

betalende leden van de afdeling 

handtekeningen als ondersteuning 

te verzamelen. De leden mogen in 

dit stadium meerdere kandidaten 

steunen. De kandidaat-lijsttrekker(s) 

zal (of zullen) zich in elk geval op 23 

juli presenteren (aankondiging 

volgt). Marjan van Giezen heeft 

tijdens deze ALV gemeld zich hier-

voor te kandideren. Indien er meer-

dere kandidaten zijn die voldoen aan 

het – eerder door de Ledenvergade-

ring vastgestelde – profiel, zijn, volgt 

op 20 augustus nog een debatavond 

en daarna kan elk lid van de afdeling 

tot 1 september een stem op een 

kandidaat-lijsttrekker uitbrengen.  

Tijdens de ALV op 25 september 

wordt de verkiezing van de lijsttrek-

ker bekrachtigd en wordt over de 

positie van de overige kandidaten op 

de PvdA-lijst gestemd.  

POLITIEKE AGENDA 

JULI 2013 

di 2 wo 4 en di 9 raadsvergadering 

(dan reces tot 3 september)  

ma 15 sluiting kandidaatstelling  

di 23 presentatie kandidaat-

lijsttrekker gemeenteraad 

AUGUSTUS 2013 

di 20 debat kandidaat-lijstttrekkers 

(indien er meer dan 1 is)  
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VERVOLG VAN VOORPAGINA 

BERICHTEN UIT DE 

RAADSFRACTIE 

DOOR MARJAN VAN GIEZEN 

De Rotterdamsebaan nadert het 

einde van de besluitvorming. De 

Minister van Infrastructuur en milieu 

heeft de geldbijdrage van het Rijk 

herbevestigd en Den Haag wil vaart 

maken. De Milieu-effectrapportage 

(MER) is klaar en de concept-

bestemmingsplannen liggen ook ter 

inzage. Uit de MER blijkt echter dat  

de Rotterdamsebaan helemaal geen 

verbetering voor Voorburg-west zou 

betekenen, maar zelfs een lichte 

verslechtering. Dit vanwege het 

werk aan de Binckhorstlaan in Den 

Haag: die gaat een jaar dicht om de  

tunnel aan te leggen en vanwege 

het verkeersluw maken hiervan na 

gereedkomen. En vanwege het ver-

smallen van de Haagweg in Rijswijk. 

Hierdoor zal meer verkeer via Voor-

burg-West proberen deze knelpun-

ten te omzeilen. De PvdA heeft van 

het begin af aan haar zorgen geuit 

over Voorburg-West. En terecht, 

blijkt nu.  

We hebben de wethouder gevraagd 

aan te geven welke maatregelen 

nodig zijn om deze verkeersdruk op 

Voorburg-west nu echt een keer te 

verminderen. En we zullen dit ook 

zelf aan het Projectbureau van de 

Rotterdamsebaan doorgeven. Want 

met een paar ingrepen in verkeers-

lichten en goede afwikkeling bij 

kruispunten is al veel leed te voor-

komen. Als alles goed gaat, zal in de 

tweede helft van volgend jaar de 

bouw van start gaan en zal de tunnel 

in 2016 of 2017 gereed zijn. Tot die 

tijd zullen wij de bouw nauwlettend 

blijven volgen. En woont u in Voor-

burg-West en hebt u straks klachten 

over de bouw of krijgt u onvoldoen-

de informatie, laat het ons vooral 

weten!  

AVALEX 

Het afvalbedrijf Avalex maakt nog 

steeds verlies, al lijkt het ergste 

achter de rug te zijn. Er is een nieu-

we directeur aangesteld en een 

nieuwe controller. Vraag waar we nu 

voor staan is hoe we dergelijke mil-

joenenverliezen in de toekomst 

kunnen voorkomen. We kijken – met 

alle deelnemende gemeenten ge-

zamenlijk – naar andere ‘governan-

ce’- structuren, zoals een overheids-

NV of naar uitbesteding bij een af-

valbedrijf. Maar het opheffen van 

een Gemeenschappelijke Regeling 

en het starten van een andere orga-

nisatievorm kost niet alleen veel tijd, 

maar ook veel geld. Gemeenten 

moeten zich eerst uitkopen en dan 

een nieuwe organisatie opbouwen. 

Er moet expertise op dat terrein zijn 

en het moet voldoen aan alle regels, 

zowel de nationale als de Europese.    

WINKELS  

Iedereen kan zien dat het met de 

winkels in onze gemeente niet goed 

gaat. Er is steeds meer leegstand 

omdat winkeleigenaren de huur niet 

meer kunnen betalen. In het Dam-

centrum is een centrummanager die 

zich bezig houdt met acquisitie van 

nieuwe winkels en activiteiten voor 

het hele winkelgebied. De PvdA 

heeft vorig jaar gevraagd ook zo’n 

centrummanager voor Voorburg-

oud aan te stellen. En sinds 1 mei is 

deze ook aan de slag: Paul Ganze-

boom. Wij hebben reeds met hem 

gesproken en hij heeft voldoende 

plannen om de winkeliersvereniging 

weer spirit te geven! 

KOOPZONDAGEN 

Een laatste onderwerp dat nu veel 

stof doet opwaaien is de koopzon-

dagen. Het kabinet heeft de weg 

vrijgemaakt voor een eigen gemeen-

telijke invulling. Na goedkeuring van 

de Eerste Kamer is de wetswijziging 

per 1 juli in werking getreden. Ge-

meenten hebben een jaar de tijd om 

een eigen beleidskader vast te stel-

len. In onze gemeente kennen we de 

proef met de zondagmiddag/avond 

openstelling van vier supermarkten. 

De proef is afgerond en geëvalueerd 

en de uitkomst is zeer positief: er is 

veel behoefte aan en maar weinig 

mensen ondervinden hinder. Vraag 

is nu of we de proef voortzetten in 

afwachting van het nieuwe gemeen-

telijke beleid rond koopzondagen, of 

dat we de koopzondagen gelijk gaan 

aanpassen aan de nieuwe wet, en 

dus niet langer vasthouden aan 12 

koopzondagen per jaar. Als coalitie 

hebben we afgesproken niet meer 

dan 12 koopzondagen per jaar (plus 

een extra Sinterklaas- en Kerst-

koopavond) te willen.   

Daaraan houden we ons ook. Wel 

willen we de supermarkt proef ver-

lengen voor alle supermarkten in 

onze gemeente die dat willen (zon-

dags open van16-20 uur). In de tus-

sentijd kunnen we als gemeente 

werken aan een nieuw beleidskader 

zodat een volgend college gelijk 

hiermee aan de slag kan.  

KOMKOMMERTIJD OF STILTE 

VOOR DE STORM?  

Kortom: een rustige tijd breekt aan, 

maar er is genoeg te doen. De frac-

tie is druk bezig met allerlei werkbe-

zoeken om een beeld te krijgen wat 

er bij maatschappelijke organisaties 

leeft en hoe hun toekomst eruit ziet. 
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We zijn geweest bij basisscholen, 

kinderopvangorganisatie Vlietkinde-

ren, de bibliotheek, de ondernemers 

van Voorburg-oud en WOeJ. Met 

deze informatie gaan we ons eerst 

hard maken voor deze instellingen in 

de Raad, daarnaast zullen we dit 

meegeven voor het opstellen van 

het nieuwe verkiezingsprogramma! 

HET ‘NIEUWE’ LEIDSENHAGE 

DOOR MAARTEN OOSSCHOT 

Wie kent niet ons winkelcentrum 

Leidsenhage? Jarenlang hoog op de 

lijst ‘beste winkelcentra van de re-

gio’. Maar de laatste tijd steeds 

meer gedateerd. Geen wonder. Het 

winkelcentrum dateert van 1971. In 

1998 werd de eerste grote renovatie 

afgerond. Extra horeca langs het 

water, overkappingen en 2 super-

markten werden toegevoegd. Verder 

is het natuurlijk goed op te merken 

dat Leidsenhage een belangrijke 

pijler is voor de lokale economie. 

Vele generaties scholieren hebben 

hier hun eerste baantje gevonden. 

Na deze 15 jaar is het winkelcen-

trum toe aan een grote renovatie. 

De uitstraling is niet meer van deze 

tijd, de kantoren staan structureel 

voor tweederde leeg (ca. 20.000 

m
2
). Daarnaast hebben we natuurlijk 

de economische recessie, het on-

line winkelen en veel aanbod in de 

regio (centrum Den Haag, Stadshart 

Zoetermeer).  

Vanaf ongeveer 2008 zijn we aan het 

nadenken over het toekomstbe-

stendig maken van Leidsenhage. In 

eerste instantie ging dit vrij lastig 

omdat er veel eigenaren zijn die 

allemaal op een lijn moeste komen. 

Uiteindelijk heeft de grootste eige-

naar in het gebied, Unibail Rodamco, 

het initiatief genomen om de reno-

vatiekar te gaan trekken. Unibail 

heeft in diverse landen ervaring met 

dit soort trajecten en is daarnaast 

ook de grootste eigenaar van retail-

vastgoed in Europa. 

Met de gemeente is overeengeko-

men dat Unibail ontwikkelt (namens 

alle winkeliers) en dat de gemeente 

zal faciliteren. Wel is de gemeente 

verantwoordelijk voor het vaststel-

len van het ruimtelijk kader en het 

bestemmingsplan, en voor goede 

communicatie met de omwonen-

den. 

Het ambitieuze  plan werd april 2013 

gepresenteerd aan de buurt en later 

ook aan de raadsleden. Uitgangs-

punt is dat het moderne kopen een 

‘beleving’ moet zijn. Deze gedachte 

wordt door vele rapporten op retail- 

gebied ondersteund. De kantoren 

worden gesloopt, er komen betere 

looproutes, de Jumbo wordt ver-

plaatst, extra winkelruimte wordt 

toegevoegd en het hele winkelcen-

trum wordt overdekt. Het parkeer-

dek bij de Albert Heijn blijft en er 

komt  nieuwe parkeergelegenheid 

op de hoek Burg. Banninglaan-

Noordsingel plus een tweelaagse 

parkeervoorziening op de vakken 

P9-P10 (tegenover het politiebu-

reau).  Verder zal het Zijdepark mid-

dels een brug worden  verbonden 

met Leidsenhage en komt er moge-

lijk ook een bioscoop. Ook zullen er 

winkels bijkomen. Unibail heeft 

aangegeven dat een fors aantal 

vooraanstaande winkelformules 

graag naar het nieuwe Leidsenhage 

wil komen. 

Tijdens de door Unibail-Rodamco en 

de gemeente georganiseerde infor-

matiebijeenkomsten kwamen wel 

wat zorgpunten vanuit de buurt naar 

voren.  Bijvoorbeeld over de extra 

(hogere) parkeerdekken. Maar dui-

delijk is dat er veel draagvlak is om 

het niveau van Leidsenhage op te 

krikken, zowel bij de ondernemers 

als bij de buurt en de Raad. 

De PvdA-fractie heeft in de Commis-

sievergadering de zorgpunten van 

de buurt naar voren gebracht en 

extra aandacht gevraagd voor goede 

afstemming met de omwonenden. 

Dat is niet alleen de verantwoorde-

lijkheid van Unibail Rodamco, maar 

ook van de gemeente zelf!  

In de raad van 2 juli wordt het ruim-

telijk kader voor het nieuwe Leid-

senhage vastgesteld. Hierin worden 

onze zorgpunten meegenomen. Het 

moge duidelijk zijn dat de fractie alle 

vervolgstappen actief zal blijven 

volgen. 

BERICHT UIT DE 

STATENFRACTIE  

ZUID-HOLLAND 3.0 

DOOR RON HILLEBRAND  

Ondanks de crisis en teruglopende 

overheidsfinanciën is de Zuid-

Hollandse boekhouding keurig op 

orde. Wel stellen wij vast dat de 

boekhouding dit jaar opnieuw niet 

volgens eenduidige regels is opge-

steld. Investeringsbudgetten voor 

bereikbaarheidsbeleid worden keurig 

geïndexeerd en broodnodige investe-

ringen elders, bij voorbeeld in na-

tuur, moeten het zonder prijscom-

pensatie doen.  
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Ik adviseer u allen om kennis te 

nemen van het boek Mobiliteit en 

Ruimte van de Twentse weten-

schapper Karst Geurs, die aantoont 

dat reissnelheid in tijd van hoogcon-

junctuur en onder druk van maat-

schappelijke kostenbatenanalyse ten 

onrechte een steeds dominanter 

streven is geworden in ons bereik-

baarheidsbeleid. Hij laat zien dat de 

bereikbaarheid in de Randstad juist 

veel groter is dan elders in Neder-

land, onlangs de gemiddeld iets 

lagere rijsnelheid. Bereikbaarheid 

wordt immers niet alleen bepaald 

door reissnelheid. De essentie van 

bereikbaarheid is dat mensen hun 

reisdoel snel kunnen bereiken. De 

nabijheid van werk, winkels, natuur, 

zorg en cultuur compenseert in de 

Randstad ruimschoots de lagere 

reissnelheid. En precies daar zit op 

dit moment onze grootste zorg. De 

financieel economische crisis, de 

vastgoedcrisis en een aantal maat-

schappelijke trends zetten het voor-

zieningenniveau in Zuid-Holland 

onder druk.  

Om het simpel te zeggen: wat wordt 

de burger er beter van als hij zich 

met 130 kilometer per uur kan ver-

plaatsen van zijn niet gebouwde 

woning naar zijn verloren baan, zijn 

wegbezuinigde recreatiegebied, zijn 

opgeheven zorginstelling, zijn geslo-

ten winkel of het nog maar half 

bemenste gemeenteloket? De ver-

slechtering in het toekomstperspec-

tief van de Zuid-Hollandse burgers 

was groot de afgelopen jaren. Daar-

over hadden wij graag meer gelezen 

in de Kadernota. Maar wij geven ook 

toe dat het voeren van de discussie 

hierover en het kiezen van de juiste 

richting vooral een zaak is van de 

vertegenwoordigers van die burger.  

ECONOMIE EN 

WERKGELEGENHEID 

In een recessie is baanzekerheid de 

voornaamste zorg van mensen. Ook 

in Zuid-Holland loopt de werkloos-

heid schrikbarend op. Voor de lange 

termijn vraagt dat om herbezinning 

op de versterking van de economi-

sche structuur, maar op korte ter-

mijn is meer mogelijk om banenbe-

houd te bevorderen. Ik noem twee 

belangrijke sectoren waar het rond-

uit slecht gaat.  

BOUW 

De toestand in de bouw is bekend. 

De vastgoedcrisis is er de oorzaak 

van. Onze traditionele rol bij wo-

ningbouw bestaat uit het reguleren 

van groei en grootschalige uitleg. 

Dat dit achterhaald is, blijkt in de 

voorliggende stukken uit het conse-

quent naar beneden bijstellen van 

ramingen. Andere provincies zoeken 

en vinden echter andere wegen om 

de bouw en dus ook de werkgele-

genheid te stimuleren. Zij concen-

treren zich op kleinschalige organi-

sche groei en vraag gestuurd ont-

wikkelen, inclusief particulier op-

drachtgeverschap. Verder wordt her 

en der in het land initiatief genomen 

om meer ruimte te bieden voor 

renovatie of uitbreiding van de eigen 

woning. Daarbij wordt gewerkt met 

flits-vergunningen. Het bevorderen 

van investeringen in woningisolatie 

en particuliere energieopwekking, 

onder andere via blok-voor-blok 

programma’s, is een voorbeeld 

waarmee tegelijk werkgelegenheid 

en duurzaamheid wordt bevorderd 

en waarbij vaak de kosten op lange-

re termijn ruimschoots worden te-

rugverdiend.  

Het sluiten van convenanten met 

woningcorporaties voor anti-cyclisch 

investeren is nog een mogelijkheid 

om te zorgen dat de Zuid-Hollandse 

bouwbedrijven straks niet allemaal 

verdwenen zijn als de crisis achter 

de rug is. De provincie kan hierin 

een belangrijke, meer regisserende, 

rol vervullen. Op de bedrijven- en 

kantorenmarkt is overprogramme-

ring en dreigende verpaupering het 

grootste probleem. Dat vraagt om 

een gecoördineerde aanpak en meer 

creativiteit in het zoeken naar moge-

lijkheden voor herbestemming. Een 

bezinning op het beschikbare in-

strumentarium, de geldende regel-

geving en het delen van kennis over 

de ervaringen met herbestemming is 

wenselijk. De provincie kan hierbij 

nog beter een coördinerende en 

regisserende rol vervullen.  

DETAILHANDEL 

De situatie in de detailhandel, de 

grootste werkgever voor lager ge-

schoold werk, is niet veel rooskleuri-

ger dan de bouw. 20% van de detail-

listen verkeert in financiële nood. 

Als deze werkgelegenheid verdwijnt 

dreigt leegstand en verloedering van 

dorpskernen en kernwinkelgebie-

den. Hier speelt ook de meer struc-

turele trend van schaalvergroting en 

internetverkoop. Na de meubels, de 

elektronica en de cd’s verlaten 

straks ook de boekenwinkels de 

kernen. De kledingbranche is dan 

nog de laatste instabiele kurk waar-

op binnensteden en dorpskernen 

drijven. De traditionele provinciale 

rol – beteugelen van ontwrichtende 

concurrentie tussen gemeenten – 

zal niet genoeg zijn om de werkgele-

genheid en het leefklimaat in de 

kernen op peil te houden.  
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HERNIEUWBARE ENERGIE 

Tot slot wijst de PvdA in het kader 

van de werkgelegenheid nog op de 

unieke kans, juist in een situatie van 

laagconjunctuur, om investeringen 

te stimuleren in een economie die 

onafhankelijke is van fossiele brand-

stof. Zodra het energieakkoord ver-

schijnt zullen wij ons buigen over 

aansluitende voorstellen voor de 

provincie Zuid-Holland. 

WONEN 

Naast het hebben van een baan, 

maken veel inwoners in onze pro-

vincie zich zorgen over het verkrij-

gen van een geschikte woning. Na-

tuurlijk lost de provincie de woning-

crisis niet in zijn eentje op. Actieve 

invulling van aantal van de voorstel-

len die ik deed voor meer banen, 

zou echter wel een bijdrage aan de 

woningmarkt kunnen leveren. 

Juist hier vindt de Partij van de Ar-

beid een verdere herbezinning op de 

eigen rol nodig. Contouren blijven 

belangrijk om een duurzame verste-

delijking te garanderen. Maar ook 

los daarvan zal bij afnemende bevol-

kingstoename de woningbehoefte 

meer en meer binnen bestaande 

stedelijk gebied moeten worden 

verzorgt. De aandacht van het beleid 

verschuift van woningaantallen naar 

woningkwaliteit en van aanbodstu-

ring naar vraagsturing.  

Hoe zorgen wij er bij voorbeeld voor 

dat de wens van burgers om zo lang 

mogelijk zelfstandig te blijven wo-

nen kan worden gehonoreerd. De 

hervormingen in de zorg zetten hier 

met kracht op in, maar welke eisen 

stelt dit aan de beschikbare woning-

voorraad en het bijbehorende voor-

zieningenniveau? Is de vergrijzende 

bevolking van Zuid-Holland straks 

goed te huisvesten en te ondersteu-

nen? Om in de toekomst goed aan 

de sterk veranderende vraag te 

kunnen voldoen is het zaak om nu 

na te denken over beleid en daarbij 

horende instrumenten. Het is een 

kerntaak van de provincie om hier 

regie op te voeren. Daarom dienen 

wij een motie in om het debat over 

dit vraagstuk in de komende maan-

den hier in deze staten te starten. 

LEEFKWALITEIT 

Een woning en een baan zonder 

leefomgevingskwaliteit is onvol-

doende meneer de voorzitter. Ik 

sprak al over problemen in de dorps- 

en stadskernen, maar het betreft 

evenzeer voldoende gelegenheid 

voor recreatie en ontspanning. De 

besluitvorming in dit huis over groen 

in en om de stad stond dit jaar in het 

teken van het opvangen van de 

bezuinigingen.  

Gelukkig heeft staatssecretaris Sha-

ron Dijksma op de natuurtop van 22 

juni het startsein gegeven voor een 

nieuwe fase in het debat. Hoe kun-

nen wij de scherpe tegenstelling 

tussen het natuurbelang en andere 

maatschappelijke belangen door-

breken? Hoe kunnen wij natuur, 

inclusief de financiering daarvan, 

verbinden aan het economisch be-

lang of de gezondheid van burgers. 

Elders zijn er al mooie voorbeelden 

van zorginstellingen die vanuit hun 

eigen oogmerk investeren in omlig-

gende natuur en de toegankelijkheid 

ervan. Door natuur in en buiten de 

stad beter te verbinden met andere 

belangen van burgers, kan maat-

schappelijk draagvlak en zelfs geld 

worden gevonden om de natuurlijke 

rijkdom te behouden en te verster-

ken, ook voor generaties na ons.  

En ook door de schijnbare kloof 

tussen landbouw en natuur te slech-

ten kan meerwaarde worden bereikt 

en geld worden vrijgespeeld. Denk 

aan de mogelijkheid om straks mid-

delen uit het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid in te zetten voor 

innovatie en verduurzaming. Daarbij 

is essentieel om het bestaande 

maatschappelijk veld te mobiliseren, 

en de vrijwillige inzet van burgers te 

koesteren. Stopzetting van subsidie 

aan de Zuid-Hollandse Milieufedera-

tie en Landschapsbeheer Zuid-

Holland is dan precies het verkeerde 

signaal. Veel beter is het om in de 

subsidievoorwaarden een actieve 

bijdrage van hen te vragen aan het 

noodzakelijke vernieuwingsproces.  

ZORG EN GEMEENTELIJKE 

DIENSTVERLENING 

Soms redden burgers het niet alleen. 

De PvdA-fractie is teleurgesteld dat 

de kadernota van GS alleen spreekt 

over de budgettaire gevolgen van de 

transitie jeugdzorg. Dat deze transi-

tie moeizaam verloopt waardoor 

goede hulpverlening in gevaar dreigt 

te komen, terwijl de wachtlijsten 

voor noodzakelijke hulp nu al aan 

het oplopen zijn, is voor gezinnen en 

kinderen die hiervan afhankelijk zijn 

een veel grotere zorg.  

De provincie draagt verantwoorde-

lijkheid om te garanderen dat de 

jeugdzorg van goede kwaliteit is als 

deze wordt overgedragen, dus zon-

der grote wachtlijsten. De provincie 

heeft bovendien een eigen verant-

woordelijkheid in het transitiepro-

ces. Die verantwoordelijkheid kan, 

zo is ons gebleken uit vele contacten 

met gemeentebestuurders, het best 

worden ingevuld door gemeenten 

veel nauwer te betrekken en mede 

verantwoordelijkheid te geven bij de 
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inkoop en de zorgverlening in het 

overgangsjaar 2014. Andere provin-

cies doen dat al. Ook de integratie 

met het gemeentelijk jeugdbeleid 

kan actiever worden gestimuleerd. 

Een motie met een daartoe strek-

kend voorstel wordt door ons inge-

diend. Tevens dienen wij samen met 

GroenLinks en de PvdD een amen-

dement in over behoud van subsidie 

voor Sensoor. Deze belangrijke func-

tie mag in 2014 niet tussen de pro-

vinciale wal en het rijksschip vallen. 

De transitie jeugdzorg maakt onder-

deel uit van een veel omvangrijker 

decentralisatiepakket. Eerder spra-

ken wij reeds onze grote zorg uit 

over de vraag of dit sommige ge-

meenten niet boven het hoofd 

groeit. De tijd van notities en sta-

tenvoordrachten waarin slechts de 

provinciale taakopvatting nog eens 

dunnetjes uit de doeken wordt ge-

daan moet nu echt voorbij zijn. Wij 

rekenen erop dat wij in september, 

als het college rapporteert over zijn 

rondgang langs de Zuid-Hollandse 

gemeenten, kunnen discussiëren 

over een grondige probleemanalyse 

en waar nodig een bijbehorend 

maatregelenpakket. Ik verhelder dat 

graag met een concreet en nijpend 

voorbeeld.  

Vanuit onze traditionele ruimtelijke 

rol past het ons om Lansingerland te 

vertellen welke ruimtelijke ontwik-

keling wij vanuit een bovenlokale 

afweging niet acceptabel vinden 

voor de locatie Bleizo. Maar als de 

gemeente straks geen cent meer 

heeft voor fatsoenlijke dienstverle-

ning aan zijn burgers, dienen wij ons 

vanuit onze toezichthoudende be-

stuurlijke verantwoordelijkheid ook 

de vraag te stellen ‘hoe nu verder’.  

VEILIGHEID 

Tot slot nog een enkele opmerking 

over misschien wel de belangrijkste 

levensvoorwaarde voor mensen: 

veiligheid. In het waterbeleid heeft 

de minister van Infrastructuur en 

Milieu een belangrijke en bewonde-

renswaardige koerswijziging ingezet 

met het concept van de meerlaagse 

veiligheid. Centraal daarin staan drie 

elementen: 1) maximale veiligheids-

borging door de overheid, 2) volledi-

ge transparantie over desondanks 

onvermijdbare veiligheidsrisico’s en 

3) optimale versterking van de zelf-

redzaamheid van burgers bij onver-

hoopte calamiteiten. Juist met dit 

derde onderdeel kunnen bij rampen 

de meeste slachtoffers worden ver-

meden. Een simpel voorbeeld: er 

verdrinken veel minder mensen bij 

een overstroming als iedere burger 

weet dat hij met een paar flessen 

drinkwater de dichtstbijzijnde plek 

boven de waterspiegel moet zoeken 

en dat elke poging om te vluchten 

via volgelopen wegen juist dan vol-

strekt zinloos is.  

Wij willen graag een discussie voe-

ren over hoe wij de veiligheid van 

burgers in uiteenlopende situaties 

daadwerkelijk kunnen vergroten. 

Dat is dus een volstrekt andere in-

steek dan een boekhoudkundige 

benadering waarin de provinciale 

doelen keurig naar beneden worden 

bijgesteld zodra blijkt dat veel min-

der dijken veilig blijken dan voor-

heen werd gedacht.  

Ingekorte tekst die fractievoorzitter 

Ron Hillebrand (PvdA Zuid-Holland) 

uitsprak tijdens de behandeling van 

de kadernota van gedeputeerde 

staten op 26 juni 2013. 

OPINIE 

STOP DE FAILLIETE 

BEZUINIGINGSPOLITIEK 

VAN DE PVDA 

DOOR TOON GEENEN, 

VOORZITTER JONGE 

SOCIALISTEN IN DE PVDA 

Het is tijd voor politieke actie binnen 

onze partij. Wij, de Jonge Socialisten 

in de PvdA, zijn het helemaal niet 

eens met de manier waarop de PvdA 

de crisis te lijf probeert te gaan. 

Bezuiniging stapelt zich op bezuini-

ging en de werkloosheid is op re-

cordhoogte terwijl de recessie aan-

houdt. Hier gaat iets helemaal mis. 

Het moet dus anders. 

Zonder dat we op de stoel van de 

fractie of het kabinet willen gaan 

zitten, willen we wel alles op alles 

zetten om de fractie te overtuigen 

van een ander standpunt en strate-

gie. Dat kunnen we niet zonder 

steun en betrokkenheid van jullie 

allemaal. Op zaterdag 21 september 

is er een politieke ledenraad, in 

Zwolle. Die ledenraad is belangrijk, 

want deze vindt net plaats voor de 

algemene politieke beschouwingen 

in de Tweede Kamer. Het is onze 

eerste kans om als partij met elkaar 

in discussie te gaan over de belab-

berde staat van onze economie en 

het averechtse overheidsbeleid 

sinds het partijcongres. Sindsdien 

zijn afspraken uit het sociaal ak-

koord bij het grofvuil gezet en is de 

werkloosheid nog veel verder geste-

gen, terwijl de economische vooruit-

zichten weer drastisch zijn verslech-

terd. Wij geloven niet langer dat nog 

een bezuinigingsronde Nederland 

sterker en socialer kan maken. Het 

handjevol investeringsmaatregelen 
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die voorgesteld worden door frac-

tievoorzitter Diederik Samsom staan 

in geen enkele verhouding tot het 

totaalpakket van bezuinigingen van 

€ 50 miljard. Dit pakket maakt Ne-

derland niet sterker en socialer, 

maar asocialer en slapper. 

ALTERNATIEVEN  

De Jonge Socialisten zijn echter 

nooit alleen tegen: we hebben ook 

alternatieven. Wij vinden dat de 

PvdA moet onderschrijven dat de 

huidige crisisbestrijding niet werkt. 

Een anticyclisch beleid, zoals ook 

beschreven staat in Van Waarde, is 

waarschijnlijk effectiever bij het 

oplossen van de recessie, de werk-

loosheid en het begrotingstekort. In 

ieder geval werkt de huidige aanpak 

niet. Daarvan moet de PvdA probe-

ren de VVD te overtuigen. Nu nemen 

we klakkeloos een rechtse – mede 

door financiële marken ingegeven – 

crisisaanpak over die Nederland 

helemaal niet sterker en socialer 

maakt. De PvdA moet het gevecht 

aangaan en natuurlijk begrijpt 

iedereen dat je in een coalitie nooit 

100% je zin krijgt. 

Daarnaast stellen we ook alternatie-

ven voor. Ten eerste moet er om 

grote onzekerheid te voorkomen, 

duidelijkheid komen over de jaren 

na 2014. Gaan we dan opnieuw 

keihard bezuinigingen als Brussel 

ons dat opdraagt? Accepteert de 

PvdA daadwerkelijk een werkloos-

heid van 10%? Het is de Jonge Socia-

listen ook nog steeds compleet on-

duidelijk wat de PvdA wenst te be-

reiken met de bezuinigen in 2014: 

wat is het doel, wanneer is het een 

succes? De Jonge Socialisten stellen 

voor om, ongeacht de economische 

groei en het begrotingstekort in 

2015 en 2016 zo snel mogelijk voor 

al die jaren afspraken te maken, 

zodat iedereen weet waar ze aan 

toe zijn en er niet bij iedere raming 

of ieder bezoek van EU-commissaris 

Rehn paniekvoetbal wordt gespeeld. 

Het is beter om zo snel mogelijk het 

economische en financiële beleid 

voor in ieder geval 2015 en 2016 

vast te stellen met de VVD. Daarbij 

moet de PvdA duidelijk grenzen 

stellen aan de bezuiningsmanie en 

inzetten op economische groei. 

Ten tweede is het noodzakelijk dat 

de PvdA beter gaat samenwerken 

met andere sociaal-democraten in 

Europa. De afspraken die er nu op 

Europees niveau zijn (bijvoorbeeld 

de 3%-regel) zijn kortzichtig en 

rechts. Je aan een gemaakte af-

spraak houden is een goede zaak, 

maar tegelijkertijd verzuimen een 

oliedomme afspraak proberen te 

veranderen is eeuwig zonde. De 

PvdA zou hier veel offensiever te 

werk moeten gaan en een brugfunc-

tie vormen tussen de PS (Frankrijk) 

en de SPD (Duitsland). Wij willen dat 

de PvdA hier zo snel mogelijk zicht-

baar actie op onderneemt. De finan-

ciële dwangbuis van Brussel, die 

Griekenland en Portugal naar de 

afgrond hebben gebracht, moet 

socialer en evenwichtiger. Dat moet 

een speerpunt zijn. 

Dit zijn onze alternatieve ideeën, en 

daar gaan we voor strijden. Maar we 

willen ook ingaan op tegengestelde 

geluiden. Daarvan zijn er momenteel 

twee het meest gehoord. Het eerste 

is dat het in ieders hoofd zit dat we 

nu eenmaal moeten bezuinigen 

omdat het begrotingstekort zo hoog 

is. Maar het begrotingstekort is het 

verschil tussen overheidsuitgaven en 

-inkomsten gedeeld door het bruto 

nationaal product. Tot nu toe probe-

ren we de overheidsuitgaven te 

verkleinen en de inkomsten te ver-

groten. Dit lukt beide maar mond-

jesmaat en gaat gepaard met eco-

nomische krimp, werkloosheid en 

een negatieve spiraal waarbij elk 

jaar weer bezuinigingen. Het bruto 

nationaal product vergroten, of te 

wel zorgen voor economische groei, 

is makkelijker te realiseren en zorgt 

ook voor een lager begrotingstekort. 

Kortom, bezuinigen is niet de enige, 

en niet de beste oplossing voor het 

probleem van het begrotingstekort. 

VERANTWOORDELIJKHEID  

Een ander steeds terugkerend ar-

gument is dat de PvdA verantwoor-

delijkheid neemt en dat dat nu 

eenmaal pijn doet. Daarom zouden 

we niet heel veel kritiek moeten 

hebben, en daarom zouden we juist 

voor bezuinigen moeten zijn. Het is 

waar dat de PvdA graag verant-

woordelijkheid neemt. Maar altijd 

wel om iets te bereiken, omdat we 

geloven dat het beter wordt als we 

meedoen. Juist omdat wij geloven 

dat het nog beter kan, 

De komende weken blijven wij u 

bestoken met mails, met onze alter-

natieven en weerleggingen van de 

argumentatie van de fractie. Ook 

zullen we al snel met voorstellen 

voor moties voor op de ledenraad 

komen. Wij horen heel graag wat u 

over dit alles denkt, en hopen dat u 

ook de eigen voorstellen en ideeën 

met ons deelt. Als we serieus iets 

willen veranderen aan de koers van 

onze partij, bereiken we dat alleen 

door samenwerking! 
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KOM VAN DAT PAD AF! 

DOOR ANDRÉ RODENBURG 

Er komen veel opiniepeilingen langs 

en de uitkomsten lopen soms flink 

uiteen, maar over een ding lijken de 

Nederlanders het eens: de economi-

sche crisis moest maar eens afgelo-

pen zijn.  

Nog maar een paar jaar geleden – 

zelfs toen in IJsland en de VS de 

eerste banken ‘omvielen’ – vreesden 

werkgevers in onsland dat het ar-

beidsaanbod vanaf 2010 krap zou 

worden door de ‘grote uittocht’ van 

babyboomers. Op je werkplek werd 

regelmatig geregistreerd hoe veel 

tijd mensen werkelijk op hun stoel 

zaten zodat de huisvestingslast be-

perkt kon worden. Intussen groeit 

de (jeugd)werkloosheid, gaan pensi-

oenen niet meer op 65 jaar in en zijn 

ze vaak niet langer waardevast en 

dalen de prijzen van vastgoed.  

De crisis is niet alleen veroorzaakt 

door beleggingen van onze Neder-

landse banken en pensioenfondsen 

overzee bij Freddie Mac en Fanny 

Mae (de Amerikaanse hypotheek-

verstrekkers) of in de zuidelijke helft 

van de Eurozone. En al is de over-

heid garant gaan staan voor de 

schulden banken, daarmee het is 

niet de schuld van de overheid. Die 

is niet ingesprongen voor de ban-

kiers maar zodat gewone rekening-

houders nog steeds bij hun betaal- 

en spaarrekening konden. Hooguit 

zou je een vraagteken kunnen zetten 

bij garanties voor tegoeden bij de 

Icesave-achtigen of de Cypriotische 

trapeze-acts. Wie daar zijn geld 

heeft weggezet tegen hogere rente 

dan in eigen land heeft het risico 

opgezocht, waar je nog kun stellen 

dat sommige Nederlandse rekening-

houders nu eenmaal als dichtstbij-

zijnde bank een filiaal van DSB of 

SNS tegenkwamen.  

De oer-Hollandse hypotheekrente-

aftrek is een open-eindregeling: hoe 

meer rente je betaalde (bijvoorbeeld 

door gedurende de looptijd weinig 

of niets af te lossen) en hoe hoger je 

inkomen (en belastingschijf), hoe 

meer voordeel je van deze regeling 

had. Het leek een cadeautje aan 

jezelf: met een tophypotheek kon je 

een verbouwing financieren, de 

waarde zou toch wel stijgen. Maar 

het is een giftig geschenk gebleken: 

de prijs van woningen kon harder 

blijven stijgen dan prijzen van ande-

re goederen, mede omdat de fiscale 

regeling gunstig was.  

Van die hoge prijzen van koopwo-

ningen zijn de prijzen van grond 

afgeleid. Daardoor zitten nu veel 

gemeenten in financiële problemen 

nu er weinig meer gebouwd wordt. 

En op de huurmarkt (waar voor 

zittende huurders de prijzen beperkt 

zijn, waardoor er weinig doorstro-

ming is) wordt betoogd dat de prij-

zen ook omhoog moeten. Een goed 

idee in ons verkiezingsprogramma 

en het kabinetsbeleid lijkt me dat 

we – nu er weinig nieuwbouw is – 

investeren in energiebesparing van 

bestaande gebouwen. Daarmee 

houd je bouwvakkers en installa-

teurs (veel meer dan bij investerin-

gen in wegen) aan het werk en je 

verdient de investering terug in een 

lagere energierekening. Maar let op, 

er wordt nu al gepleit voor het ver-

disconteren van die verbeteringen in 

een hogere huurprijs. Dat betekent 

een verzekerde omzet voor de eige-

naar, maar voor de bewoners is er 

dan geen prikkel meer om spaar-

zaam om te gaan met energie want 

die kosten liggen al vast.  

In de jaren ’90 toen ook PvdA en 

VVD samen regeerden kwam er 

economische groei doordat eerst 

bedrijfswinsten toenamen – vaak 

terwijl die bedrijven personeel weg-

bezuinigden. Maar de werkgelegen-

heid (en beloning) nam vervolgens 

toe in ICT en financiële dienstverle-

ning. Schaduwkant was dat in tradi-

tionele dienstverlenende beroepen 

zoals onderwijzer, postbode, ver-

pleegkundige of politieagent de 

salarissen (ver) achterbleven bij 

mensen konden verdienen in deze 

nieuwe sectoren en in het manage-

ment van wat voorheen publieke 

taken waren.  

Bij het pad naar herstel moeten we 

niet alleen letten op staatsschuld en 

financieringstekort. Mensen hebben 

nu zelf meer gespaard dan in de 

jaren ’30 en de rentestand is lager 

dan in de jaren ‘80. Let op dat be-

zuinigingen geen onevenredige re-

kening neerleggen bij specifieke 

groepen met weinig reserves zoals 

starters op de arbeids- en woning-

markt, of ouderen met kleine pensi-

oenen.   

Kunnen we terug naar voor de cri-

sis? Het pad waar we voor de crisis 

op zaten, was ook het pad dat ons 

de crisis in heeft geleid. Van dat pad 

moeten we dus af. Er is niet alleen 

een conjuncturele dip, die met tijde-

lijke stimuleringsmaatregelen kan 

worden overwonnen. Er is ook een 

structurele verandering nodig naar 

een duurzaam groeipad dat geen 

excessieve beloningen voor specula-

tieve ontwikkelingen meer bevat.  



12 | PVDA LEIDSCHENDAM-VOORBURG | DE ROOIE RAKKER 2013 # 4 

PERSONALIA 

HANS WAGNER 

BURGEMEESTER VAN 

ALBRANDSWAARD 

DOOR MAARTEN OOSSCHOT 

Na veel ervaring te hebben opge-

daan in het bedrijfsleven, de ge-

meenteraad en de Tweede Kamer 

heeft Hans Wagner een nieuwe 

carrièrestap gezet . Na vele mooie 

toespraken van onder meer de 

Commissaris van de Koning en de 

voorzitter van de vertrouwenscom-

missie kreeg Hans uiteindelijk op 17 

juni jl. de ambtsketen omgehangen 

van de gemeente Albrandswaard.  

Albrandswaard is 1985 ontstaan 

door een samenvoeging van Rhoon 

en Poortugaal. De gemeente ligt ten 

zuiden van Rotterdam, heeft ca. 

25.000 inwoners en het grondop-

pervlak is 23 km
2
. Onze raadsfractie, 

een afvaardiging van het afdelings-

bestuur, de burgemeester en wet-

houders uit Leidschendam-Voorburg 

waren uiteraard aanwezig bij Hans 

zijn installatie in de raadszaal van 

Albrandswaard. Namens de afdeling 

feliciteren wij Hans van harte met 

zijn mooie nieuwe betrekking. Al zal 

de fractie zijn ervaring  en verdere 

inbreng toch regelmatig missen. 

COLUMN 

VADERSCHAP 

DOOR MICHEL V/D HOLST 

Vorige maand was het weer Vader-

dag. Een dag waarbij kinderen aan 

hun vader kunnen denken en de 

vader kunnen verrassen met een 

zelfgemaakt cadeau of een gekocht 

cadeau. Helaas waren er – ongetwij-

feld – veel vaders die niets hebben 

gekregen, ondanks het feit dat zij 

toch vader zijn. Dit wordt vaak ver-

oorzaakt door het feit, dat er een 

echtscheiding is geweest en dat deze 

vaders daardoor hun kinderen niet 

meer mogen zien. Zelfs een Vader-

dagcadeau is dan niet meer moge-

lijk.  

Uit recent onderzoek is gebleken, 

dat er meer vechtscheidingen zijn en 

vaders daardoor hun kinderen niet 

meer mogen zien of genoegen moe-

ten nemen met een hele sobere 

bezoekregeling. Uit ditzelfde onder-

zoek blijkt dat dit een maatschappe-

lijk probleem is geworden en dit 

geen goede ontwikkeling is voor de 

maatschappij. 

Niet heel lang geleden heeft er zelfs 

een incident plaatsgevonden met 

een dodelijke afloop. Hierbij kon een 

vader het blijkbaar niet verkroppen, 

dat hij zijn kinderen praktisch niet 

meer mocht zien, omdat hij een 

vechtscheiding had. Dat heeft hem 

doen besluiten zijn kinderen mee te 

nemen als ware het een vakantie en 

vervolgens deze kinderen te doden 

en zelfmoord te plegen. Een hele 

nare afloop, zowel voor de kinderen 

als wel de moeder en uiteraard de 

vader. Het zou beter zijn als moe-

ders eens normaal met hun voorma-

lige echtgenoot in gesprek gaan en 

hem een eerlijke bezoekregeling 

gunnen.  

Deze bezoekregeling moet zelfs 

ruimhartig zijn. Veel moeders zijn 

daar tot nog toe niet toe bereidt, 

maar het is belangrijk dat dit wel 

gebeurd. De vraag begint steeds 

meer te rijzen of de overheid hier 

niets mee kan. Naar mijn mening 

kan de overheid hier een belangrijke 

rol vervullen, zeker nu jeugdzorg 

overgeheveld wordt naar de ge-

meente. 

Het is dan ook belangrijk, dat de 

gemeente deze handschoen gaat 

oppakken en een bemiddeling start 

tussen de vader en de moeder en ze 

net zo lang aan tafel zet, tot er een 

goede ruimhartige bezoekregeling 

en omgang met de kinderen is afge-

sproken. Indien er niet door één van 

de partijen wordt meegewerkt zou 

er zelfs een boete moeten kunnen 

worden opgelegd. Dit meer in het 

belang van de kinderen. De voorma-

lige echtgenoten moeten in een 

dergelijk gesprek ook meer het be-

lang van hun kinderen gaan inzien. 

Dit is de enige remedie om gezins-

drama’s en anderen nare dingen 

tegen te gaan. Ik hoop dat voor de 

toekomst hier meer door de politici 

gedaan gaat worden. 


