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Kerstmis 2003
Politiek bedrijven we vanuit een idealisme. Vanuit onze partij is dat
het liberalisme. Vrijheid is daarin een kernbegrip. Mensen in hun
waarde laten en mensen hun eigen verantwoordelijkheid laten nemen.
Maar ook mensen een waardig en vredig bestaan gunnen en niet
vanuit allerlei dogma’s de ander een wil opleggen. Dat laatste is
veelal de oorzaak van de ellende in de wereld.
Als je dagelijks met de lokale politiek bezig bent, raak je
ondergesneeuwd in lokale problemen en zijn de grote lijnen van het
liberalisme wel eens wat minder duidelijk zichtbaar.
De kerstdagen zijn altijd een goede gelegenheid om wat afstand te
nemen van die dagelijkse beslommeringen. Het is ook een periode
van terugblikken en vooruitzien, een periode van reflectie.
Terwijl de meeste van ons zich opmaken om de kerstdagen gezellig
in huiselijke kring te vieren, zijn er talloze mensen die in minder
gelukkige omstandigheden verkeren, zowel dicht bij huis, als elders
in de wereld. Onze gedachten zijn bij al die mensen die de kerstdagen
daardoor met gemengde gevoelens doorbrengen.
Ook hopen wij dat het komende jaar de vrede in de wereld een beetje
dichterbij komt.
Vanuit het liberale gedachtegoed, waarin verdraagzaamheid een
belangrijk onderdeel is, proberen wij daar, binnen de beperkte schaal
waarin wij opereren, een bijdrage aan te leveren.
Ik wens u namens het bestuur goede kerstdagen en een gelukkig en
gezond 2004.
Arthur Hoogduin,
Voorzitter.
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Van het bestuur
Het zijn woelige tijden in de politiek. Op lokaal niveau, maar ook op
landelijk en Europees niveau.
Laten we op lokaal niveau beginnen. De affaire Westkeetshaven ligt
vlak achter ons. We hebben u uitgebreid geïnformeerd over ons
standpunt daarin en de wijze waarop dat tot stand is gekomen.
Het college heeft toegezegd dit project zo goed mogelijk af te ronden
en daarover de raad uitvoerig te informeren. Ook zijn maatregelen
aangekondigd om dergelijke debacles in de toekomst te voorkomen.
De rapportages rond de Volgerlanden doen echter het ergste
vermoeden. De fractie zit op het vinkentouw om hier een vinger
achter te krijgen.
Dan hebben we de Algemene Ledenvergadering gehad. Pieter
Hofstra, lid van de Tweede Kamer en onder meer woordvoerder op
de terreinen Wonen en Bouwen, en Verkeer en Vervoer, hield een
interessant betoog over wonen en de relatie met verkeer.
Uiteraard werd ook de discussie over de sprinklerinstallaties in de
Sophiatunnel van de Betuwelijn nog even dunnetjes over gedaan.
In de tweede helft van de vergadering kwamen alle fractieleden aan
het woord over hun aandachtsgebied in de fractie, en werden zij aan
de tand gevoeld door de aanwezige leden. Een goede discussie, die
voor herhaling vatbaar is.
Dan de landelijke ontwikkelingen. We hebben een nieuwe landelijk
voorzitter (Jan van Zanen). U heeft ongetwijfeld gestemd. Dat is de
nieuwe lijn binnen de VVD. Ledenraadplegingen noemen we dat.
One man one vote. Hoewel de VVD tot voor kort in het algemeen een
fervent tegenstander van referenda was, zijn we nu toch “om”. We
hebben er inmiddels drie gehad: voor de lijsttrekker voor de Europese
verkiezingen, voor de voorzitter van de partij en voor de volgorde
van de lijst voor het Europees parlement. Als het goed is heeft u op
die lijst een goede bekende zien staan en hem op een hoge plaats
gezet. Ik heb het over Robert de Oude, onze vice-voorzitter. Hij staat
op plaats 27. Hoewel ik als liberaal niet zo’n voorstander ben van een
stemadvies (u bent uitstekend zelf in staat om uw keuze te bepalen),
hoop ik toch dat u bij de komende verkiezingen voor het Europees
Parlement op 10 juni 2004 in ieder geval naar de stembus gaat en een
keuze voor Robert sterk in overweging neemt.
Daarmee zijn we ook beland op het Europees niveau. Europa, of de
EU “leeft” niet bij de bevolking, is het algemene beeld. Naar mijn
mening is daarin de laatste tijd forse verandering gekomen, vooral
door de consequente opstelling van “onze eigen” Gerrit Zalm.
Eindelijk een minister die zich hard en kritisch durft op te stellen
tegenover Frankrijk en Duitsland. Ik denk dat Gerrit Zalm daarmee
de VVD op Europees niveau goed op de kaart zet.
De houding van Duitsland en Frankrijk is desastreus voor het
vertrouwen van de “gewone burgers” in de EU, en die houding zal.
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waarschijnlijk doorspelen in het komende
referendum over de Europese grondwet.
Overigens is dat helemaal geen grondwet. Er
worden vooral procedurele zaken in geregeld
als het voorzitterschap, de stemverhoudingen
enz. Het referendum gaat formeel over die
“grondwet”, maar zal naar mijn overtuiging
vooral het sentiment over de gang van zaken in
de EU weerspiegelen.
Maar voorlopig gaan we even wat rustiger
tijden tegemoet. De kerstdagen en de
jaarwisseling staan voor de deur. Altijd een
gezellige tijd, waar de dagelijkse
beslommeringen wat op de achtergrond
verdwijnen.
Arthur Hoogduin,
Voorzitter.

Vanuit de fractie
Na de geslaagde en gezellige vergadering van
26 november met als spreker Pieter Hofstra, lid
2de kamerfractie VVD, zit ik weer achter het
toetsenbord om U over de fractie te berichten.
Eerst toch de vergadering die duidelijk anders
dan anders was. Het is een aanrader voor een
vervolg. Na P. Hofstra kwam de fractie aan het
woord en het is prettig om eens met de leden te
kunnen praten. Gelukkig waren die er en ook
de kern Heerjansdam was vertegenwoordigd.
Natuurlijk kwamen er vragen over
Westkeetshaven, waarom niet het college naar
huis gestuurd of toch minstens een wethouder?
We hebben onze gedachtegang en conclusie
hierover al in een brief aan alle leden
uiteengezet en nu mondeling nog kunnen
toelichten. Verder hebben alle fractieleden heel
kort iets verteld over hun portefeuille en op
vragen geantwoord. Een prima initiatief van het
bestuur dat we volgend jaar graag herhalen.
Door het jaar heen blijft natuurlijk de
nieuwsbrief en onze website die steeds meer
complimenten krijgt, o.a. van andere
afdelingen, om zijn goede kwaliteit. Daarvoor
dank aan onze Webmaster Timo Hartong.
Naast mij ligt de begroting 2004 van de
Gemeente Zwijndrecht. Het betreft de eerste
programmabegroting, waarmee Zwijndrecht

invulling geeft aan de nieuwe standaard op dit
gebied. Niet, zoals in voorgaande jaren, een diarree
van cijfers maar overwegend tekst. In deze tekst
wordt tot uitdrukking gebracht wat het college wil
dat er de komende jaren gebeurt in Zwijndrecht en
Heerjansdam. Heel de programmabegroting is te
lezen op onze website www.vvdzwijndrecht.nl maar
daar dit niet voor iedereen is weggelegd hier een
klein voorbeeld uit de tekst van het programma
veiligheid: (cursief de tekst uit de begroting)
Inleiding
‘Veiligheid’ is een sleutelwoord geworden in onze
maatschappij, waaraan veel wordt opgehangen en
waarbij een centrale rol wordt toegekend aan ‘de
gemeente’. Tot op zekere hoogte is dat terecht:
waarborg van veiligheid en sociale samenhang is
van oudsher de eerste en belangrijkste opdracht aan
de gemeente. Maar zonder de medewerking van
burgers en hun organisaties, zonder alertheid van
burgers zelf, is er voor de gemeente geen beginnen
aan.
We moeten de waarborg van veiligheid echter niet
verwarren met de verantwoordelijkheid voor de
veiligheid in algemene zin: de gemeente kan
veiligheid niet in absolute zin garanderen. Burgers,
bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn
primair zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid.
De gemeente heeft hierin wel een bijzondere
verantwoordelijkheid: zij bepaalt wanneer een
onacceptabel niveau is bereikt en heeft als enige de
middelen om (samen met andere
overheidsinstanties) in te grijpen. Uiteraard moeten
we al het mogelijke doen om het niet zover te laten
komen. Daarom is preventief optreden van groot
belang. Alle gemeentelijke beleidssectoren kunnen
bijdragen aan vergroting van de veiligheid. Zo zal
het jeugdbeleid gericht zijn op het voorkomen van
uitval van jongeren om te beletten dat deze het
verkeerde pad op gaan. Het ruimtelijke
ordeningsbeleid zal de risicobronnen zo veel
mogelijk moeten beheersen. De maatschappelijke
opvang vormt een vangnet om overlast te beperken
en zorg voor psychische probleemgevallen te
versterken. Het zijn maar een paar voorbeelden.
Bovenal moet het gemeentebestuur zijn gezicht laten
zien en actief met anderen maatregelen nemen die
de veiligheid voor de burgers versterken.
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Dit is slechts een klein deel uit deze tekst maar
het geeft een indruk. Na deze inleiding volgt in
ieder hoofdstuk de vraag:
Wat willen we bereiken daarna: Wat moeten we
daarvoor doen en tot slot:
Waaraan zien we of we het doel bereiken.
Alles volgens steeds weer het zelfde stramien,
waardoor een logische opbouw ontstaat.
Zo worden 7 programma’s opgebouwd met
daarna nog een aantal financiële paragrafen.
Deze programma’s zijn: Communicatie;
Veiligheid; Sociaal beleid; Stadscentrum;
Kwaliteit van de openbare buitenruimte;
Wonen; Financiering en algemene
dekkingsmiddelen.
Nog even over de algemene financiën. De OZB
stijgt waarschijnlijk met 1.5%, voor
Heerjansdam veel meer want die moeten
Zwijndrecht nog “inhalen”. Daar echter de
afvalstoffenheffing en de rioolheffing in oud
Zwijndrecht hard stijgen en in Heerjansdam
juist dalen, gaan de gemiddelde gemeentelijke
heffingen in oud Zwijndrecht met 7.59%
omhoog en in Heerjansdam met 7.05%
waarmee alle heffingen zijn geëgaliseerd en we
echt als één gemeente verder kunnen.
Elbert Vissers,
fractievoorzitter.

Vanuit de fractie: vervolg.
Nog net op tijd voor deze nieuwsbrief, een
klein verslag van de behandeling van de
belastingvoorstellen en de programmabegroting
in de Raad van 11 december. De eerste
termijnen van de VVD-Fractie zijn zoals altijd,
na te lezen op onze site
www.vvdzwijndrecht.nl. Voor geïnteresseerden
is dit natuurlijk de eenvoudigste manier om te
zien welke koers de VVD-fractie vaart.
De belastingvoorstellen zoals gedaan door het
college zijn overwegend geaccepteerd. De
totale lastenverzwaring voor de burgers komt
voor oud Zwijndrecht op 7,5% en voor
Heerjansdam op goed 7% wat natuurlijk veel te
veel is. Voor Oud Zwijndrecht komt deze
verhoging hoofdzakelijk door een reeds in 1998

besloten periodieke verhoging van de rioolrechten
en een verhoging met 5,8% van de
afvalstoffenheffing. In Heerjansdam wordt de OZB
aangepast aan het Zwijndrechtse niveau maar de
twee andere heffingen drastisch verlaagd omdat die
veel hoger waren dan in Zwijndrecht.
Alleen het afromen van de Zalmsnip met 25% is
door de raad tegengehouden. Het college wilde deze
11 euro per huishouden, totaal 220.000 euro
besteden aan een collectieve ziektekostenbijverzekering voor de minima over de jaren 2004
en 2005. Deze verzekering wordt nu uit andere
middelen gefinancierd. De VVD-Fractie was als
enige tegen deze collectieve verzekering, daar wij
menen dat het ieders eigen verantwoording is zich
goed te verzekeren.
Ook bleek de VVD de enige te zijn die het
landelijke minimabeleid 100% wilde doortrekken.
Wel extra geld beschikbaar stellen voor die minima
die geen arbeidsverplichting hebben (invaliden,
moeders met kleine kinderen, 65+ enz.). Daarnaast
wilde de VVD geld beschikbaar stellen om de
minima met een arbeidsverplichting aan het werk te
krijgen. Een extra toeslag voor diegene die werk
doen in het belang van de gemeenschap en een
korting op de uitkering voor diegene die dit
weigeren te doen. Alle andere partijen wilden deze
regel niet invoeren en besloten geen korting op de
minima door te voeren en uiteindelijk met de
bijverzekering 220.000 euro extra beschikbaar te
stellen voor de minima. Een probleem is wel dat er
geen dekking is aangegeven voor deze extra
uitgaven van 470.000 euro en dat deze grotendeels
ten laste komen van het weerstandsvermogen dat
reeds 600.000 euro onder peil staat.
De reden voor de keuze van de andere partijen is dat
zij eerst precies willen weten welk beleid er
definitief uit Den Haag gaat komen en dan kijken
hoe dat beleid vertaald kan worden. Deze koers is
wel erg links en verleidde Groen Links ertoe op te
merken dat zij verheugd waren dat het CDA hen
links inhaalde. Tijdens de discussie heb ik het CDA
dan ook aangeduid als Christen Democratisch Links
en hun gevraagd hoe zij deze tegenstelling met het
Haagse CDA beleid verklaarden.
Hun antwoord was dat hun lokaal beleid en landelijk
beleid verschillend zijn? Hoewel de wethouder,
mevr. v.d. Hoek (PvdA), en de VVD-Fractie samen
geprobeerd hebben de andere partijen van deze
onverantwoorde uitgaven af te houden is dit ons niet
gelukt.
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Sinds Westkeetshaven is het wel opvallend dat
woorden zoals risicomanagement, treasury en
budgetbeheer die voordien onbespreekbaar
waren, nu door de hele raad worden omarmd.
De VVD-Fractie heeft deze woorden in
voorgaande algemene beschouwingen
veelvuldig gebruikt omdat het financiële beleid
in Zwijndrecht hierin erg zwak is. U begrijpt
dat wij onze vreugde duidelijk getoond hebben
dat het beleid nu drastisch wordt bijgestuurd.
Voor de VVD-Fractie stond het niet door laten
gaan van de verhoging van de parkeertarieven
zonder eerst te evalueren erg hoog op het
prioriteitenlijstje.
Gelukkig was een overgrote meerderheid van
de Raad dezelfde mening toegedaan en heeft
het college deze voorstellen voorlopig
ingetrokken in afwachting van de evaluatie.
Duidelijk is echter dat een meerderheid van de
Raad een tariefsverhoging niet tegen zal
houden na de evaluatie. Wij als VVD-Fractie
zijn tegen een verhoging daar in 1999 is
besloten voor parkeerregulering en niet voor
parkeer-inkomsten, dit wordt door een
meerderheid van de raad en het college nu
anders gezien. Wij moeten ons nog beraden hoe
wij hier dan mee om zullen gaan. Een
tariefsverhoging zullen wij niet kunnen
voorkomen, het college wil gewoon 250.000
euro meer inkomsten. De winst in 2003 is reeds
ruim 200.000 euro.
Uit de evaluatie moet blijken hoeveel het tarief
omhoog moet. Een duidelijke voorkeur is nog
niet herkenbaar, er zijn geluiden om het tarief
naar 1 euro voor het eerste uur te verhogen
terwijl anderen het tweede uur gratis parkeren
op willen offeren.
De VVD-Fractie moet zich hierover nog
beraden maar indien er leden zijn, die hierover
hun mening willen geven, zijn die erg welkom.
Even bellen 610 63 58 of mailen
evissers@zwijndrecht.nl.
Via deze weg wil ik u, mede namens de VVDfractie, prettige Kerstdagen en een voorspoedig
2004 wensen.
Elbert Vissers,
fractievoorzitter.

Woonbeleid
Minister Dekker van VROM is van plan om een
streep te zetten door de bouw van VINEX-locaties
en ze kiest voor kleine woonprojecten in
middelgrote gemeenten. De vitaliteit van de
middelgrote gemeenten is daarmee gediend en het
buitengebied blijft gespaard. Verouderde gebieden in
stedelijk gebied moeten gebruikt worden voor
herstructureringsprojecten zodat verpaupering en
technische veroudering worden tegengegaan.
VROM legt meer en meer de verantwoordelijkheid
voor nieuwbouw bij gemeenten. In de nota Ruimte
die volgend jaar zal verschijnen, zullen we geen
grote bouwlocaties meer tegenkomen die Den Haag
ons voorschrijft. De centrale verantwoordelijkheden
voor het vaststellen en uitvoeren van het locale
woonbeleid liggen bij gemeenten,
woningbouwcorporaties en marktpartijen.
Dat laatste is gemakkelijker gezegd dan gedaan
want gemeenten zijn wel gebonden aan de
regelgeving van het Rijk en die draagt tot op heden
nog niet erg positief bij aan het tempo in de
woningproductie. Ik ben het dan ook eens met het
standpunt van de Vereniging voor Nederlandse
Gemeenten dat het noodzakelijk is dat de
aangekondigde Grondexploitatiewet sneller
ingevoerd wordt. Die wet regelt namelijk dat
gemeenten de kosten voor een ander gebruik van de
grond op de eigenaar kunnen verhalen. Tevens moet
er op het gebied van planschadevergoeding snel
nieuwe wetgeving komen. Gelukkig heeft de
ministerraad onlangs al ingestemd met een regeling
om planschade te verrekenen. Dit betreft schade die
omwonenden ondervinden van een
bestemmingsplanwijziging bij nieuwbouw. De
gemeente kan dan een overeenkomst sluiten met een
bouwer dat zij wel wil meewerken aan een
bestemmingsplanwijziging maar dat de
planschadekosten dan wel voor de bouwer zijn. Dit
werd al redelijk vaak gedaan, maar de Hoge Raad
heeft op 2 mei 2003 geoordeeld (naar aanleiding van
een door de gemeente Nunspeet afgesloten
overeenkomst) dat dit helemaal niet kan op grond
van de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening. Er
ging een schok door gemeenteland en men werd dus
>>
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huiverig voor het meewerken aan
bestemmingsplan-wijzigingen i.v.m.
planschadeclaims in de toekomst, terwijl er tot
2010 in heel Nederland nog ongeveer 450.000
huizen bij moeten komen om het woningtekort
terug te dringen.
De bevolking groeit immers door natuurlijke
aanwas en een immigratieoverschot en
daarnaast wonen er steeds minder mensen in
een woning door de toenemende vergrijzing en
niet te vergeten echtscheidingen. Bij het aantal
te produceren woningen zijn de te renoveren
woningen in herstructureringsgebieden
meegenomen en landelijk kunnen er 25.000
woningen worden gerealiseerd door de
verbouw van kantoren.
Hoe zit het in onze regio? Met de voormalige
staatsecretaris van VROM is afgesproken dat
de regio in 2003 een woonvisie heeft. De
ontwerp Woonvisie Drechtsteden heeft van 1
juli tot en met 1 oktober ter inzage gelegen en
de colleges en de raden zijn door de regio
Drechtsteden verzocht een reactie te geven op
dat concept.
In die visie zijn drie doelstellingen uitgewerkt.
Ten eerste de keuzevrijheid en zeggenschap
voor de bewoners. U kunt daarbij denken aan
meer keuzevrijheid in aanbod voor hogere
inkomens, een passend woningaanbod voor
ouderen en het stimuleren van particulier
opdrachtgeverschap en consumentgericht
bouwen. Bij particulier opdrachtgeverschap
lokaal in Zwijndrecht moet niet worden gedacht
aan te bebouwen vrije kavels maar aan
geschakelde of gestapelde complexen die in
collectief opdrachtgeverschap worden
ontwikkeld.
Het tweede doel is differentiatie en
kwaliteitsverbetering van het woonaanbod en
het derde doel die van woonmilieus. Daarbij
kunt u denken aan hoogwaardige stedelijke
woonmilieus, nieuwe groene woonmilieus aan
de rivier en aan de stadsranden of transformatie
van wijken tussen het centrum en de stadsrand.
In Zwijndrecht speelt het creëren van
levensloopbestendige woningen een belangrijke
rol met het oog op de groeiende vraag. Denk
bijvoorbeeld aan een woonzorgzone in
Nederhoven.

Ten aanzien van de regionale woonvisie is
aangegeven dat, naast de nadruk op nieuwbouw in
het topsegment om hogere inkomens aan de regio te
binden, het lokaal ook nodig is om middeldure
gezinswoningen te bouwen om jonge gezinnen een
kans te geven in de regio. Deze gezinnen maken een
inkomensontwikkeling door en moeten daarom nu
aan de regio gebonden blijven. Met alle aandacht
voor wonen in combinatie met zorg moet deze vitale
groep niet vergeten worden. Daarnaast betekent
realisatie van woningen in dit segment een
duidelijke bijdrage aan de doorstroomketen vanuit
de sociale huursector in onze eigen regio. Mensen
wonen in hun hele leven gemiddeld in zeven
woningen en maken deze stap vaak in dezelfde
regio. Overigens woon ik met mijn 36 levensjaren al
in mijn tiende huis dus het is echt een gemiddelde.
Momenten waarop het mogelijk is om inbreng te
hebben bij plannen die met wonen te maken hebben,
grijpt onze fractie aan om naar voren te brengen dat
een verdere aanpak van lokale parkeerproblemen
moet worden meegenomen. In ons
verkiezingsprogramma hebben wij daarom ook
opgenomen dat wij parkeren willen integreren
overal waar gebouwd wordt of wel: blik van de
straat. Wij wonen met veel mensen in dit gebied en
het is dus belangrijk om bij alle plannen die er zijn
altijd de leefbaarheid van de huidige bewoners in
acht te nemen. Wanneer ik als duaal raadslid de wijk
in ga ontdek ik wel dat er met vele maten wordt
gemeten. Mensen die al 30 jaar rustig aan de rand
van Zwijndrecht wonen ervaren een bouwplan in
hun woonomgeving anders dan mensen die ergens
pas 6 jaar wonen en hun straat drukker zien worden
omdat verkeersstromen anders zijn gaan lopen door
wijzigingen elders in de wijk. Zelf ben ik 30 jaar
geleden van Rotterdam naar Friesland verhuisd en
kon toen lekker buitenspelen, toen ik 20 jaar
geleden als tiener terugkeerde in Rotterdam was de
stad in vele opzichten erg veranderd. Het toenmalige
gemeentebestuur liet sociale woningbouw verrijzen
op schitterende locaties aan de Maas bij Schiemond
en op Zuid. Het mooie uitzicht werd gereserveerd
voor mensen met een uitkering en huursubsidie.
Toen ik afgestudeerd was en mijn man en ik van een
startersapartementje naar een middeldure
eensgezinswoning wilden verhuizen, was die niet te
vinden in Rotterdam. Twee hogeropgeleiden
verhuisden dus naar Zwijndrecht.
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Het huidige gemeentebestuur van Rotterdam
wil nu de stad op slot gooien voor kansarmen
omdat het niet meer leefbaar is.
Gelukkig werken wij in de regio Drechtsteden
aktief aan prestatieafspraken op de lange
termijn ten aanzien van woningbouw.
In de Volgerlanden bouwen Hendrik Ido
Ambacht en Zwijndrecht dus 70% middeldure
en dure woningen en 30% sociale woningbouw.
Wij hoeven dan ook niet bang te zijn dat in

Dordrecht Rotterdamse maatregelen worden
genomen die zij dan opeens op de regio willen
afschuiven op een moment dat je er niet op hebt
gerekend. Lange termijn planning met de
regiogemeenten kan dus een win win situatie
worden.
Anke Hoekstra – van der Poort

JANKA GEEFT WEER GOEDE RAAD
Opnieuw zijn er weer allerlei vragen bij onze lezers gerezen. En natuurlijk heeft Janka ze weer aandachtig
gelezen en naar beste weten beantwoord. Kijkt u maar.
Robin Hood fan:
Lieve Janka. Het moet nu toch niet gekker worden. Als voorzitter van een bloeiende Robin Hood fanclub
heb ik met grote weerzin gemerkt, dat de naam van deze grote volksheld is geplakt op een voorstel voor
belastingverhoging. Is het historisch besef bij sommige kamerleden dan zo verloren gegaan? Weten ze
dan niet, dat Robin Hood het geld voor zijn goede doelen bijeenkreeg door in het woud rijke reizigers op
een sportieve manier te overvallen? Dat hij juist een grote hekel had aan schraperige belastinggaarders? Ik
wil wat doen, maar wat?
Janka:
Beste Robin Hood fan. Ik kan me voorstellen, dat u erg gekwetst bent. Er zijn mensen, die in zo'n geval
een kogelbrief sturen naar de verzinner van dit ongelukkige idee, maar dat is toch wel volstrekt
verwerpelijk. Wat volgens mij wel kan, is een ludieke variant daarop. Ik denk aan een pijlbrief, zo
helemaal in de geest van Robin Hood. De pijl moet dan door een brief steken, waarin u uw bezwaren
uiteenzet. En laat natuurlijk de hele fanclub mee ondertekenen!
Ruik ik onraad?:
Lieve Janka. In onze stad werd kort geleden een doorgaande weg langs een winkelcentrum weken lang
afgesloten. Dat was om het oude riool te vervangen. Toen alles klaar was, bleek dat het werk was gedaan
volgens een tekening waarop de bestaande situatie was aangegeven, in plaats van de tekening van de
nieuwe situatie, waar het riool een ander tracé krijgt. Mijn mensen bij de gemeente hadden de verkeerde
tekening genomen. Nu moet alles weer helemaal opnieuw. Hoe red ik mijn politieke bestaan daaruit?
Janka:
Beste "Ruik ik onraad?" Jammer dat Tijl Uilenspiegel niet meer leeft, want in een gemeente zoals die van
u zou hij beslist zijn hart kunnen ophalen. Maar nu ter zake. De aanpak die hier geboden is, is eigenlijk
heel simpel. Het is dezelfde als bij de aanleg van het riool: zand erover, liever te veel dan te weinig.
Succes!
Getergde treinreiziger:
Lieve Janka. De NS laten nu de sneltreinen niet meer in Zwijndrecht stoppen, maar in Rotterdam Blaak.
Wat vindt u daarvan?
Janka:
Beste getergde treinreiziger. Ik heb eens navraag gedaan bij de NS. Hun motivering is, dat de treinen
gemakkelijker in Blaak kunnen stoppen, omdat dat ondergronds is. Er kunnen daar dus nooit bladeren op
de rails liggen, zoals in Zwijndrecht.
>>
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Maar dat is natuurlijk niet de echte reden. Die is al eens uitvoerig in deze nieuwsbrief verklapt. Omdat dat
meer belasting oplevert, moeten eigenlijk alle treinreizigers in de auto. Vandaar het inkrimpen van het
P+R terrein, de vertragingen, het uitvallen van treinen ("logistieke problemen", haha) en nu het niet meer
stoppen. Daarom zal het nooit meer goed komen voor u, vrees ik. Totdat u de auto neemt, natuurlijk.
Poppenspeler:
Lieve Janka. Ik heb thuis een poppenkast met leuke houten handpoppen. Daarmee geef ik geregeld
voorstellingen voor de kinderen. Nu heb ik laatst met enige zorg geluisterd naar de discussie die is
gevoerd over de toelaatbaarheid van satire, ook bij poppenspelers.
Zou ik iets verkeerd doen? Als toelichting noem ik nog, dat ik onder meer heb een koning, een koningin
en een prinsesje, verder een politieman, een jager met een houten geweer, een duivel met een drietand,
een krokodil enz.
Janka:
Beste poppenspeler. U kunt rustig doorgaan met uw voorstellingen, denk ik. Wel is het goed om een paar
dingen in de gaten te houden.
Dat koninklijke gezin bijvoorbeeld, daar kwam uit die discussie geen duidelijke mening naar voren.
Moeten ze er maar tegen kunnen, dat ze een beetje satirisch worden voorgesteld, of is de aardigheid daar
nu even af? Ik raad u daarom wat terughoudendheid aan.
De politieman moet u vooral vaak laten meespelen, nu er zo'n behoefte is om meer blauw te kunnen zien.
Houdt u er wel rekening mee, dat hij binnenkort een nieuw uniform gaat krijgen? En dat dat uniform
misschien gelijk weer anders moet?
De jager ligt natuurlijk bij sommige mensen niet goed. De mogelijkheid van harde acties door
dierenactivisten is niet helemaal uit te sluiten. U zou daarom kunnen overwegen, ook een echt geweer
achter de hand te houden.
De duivel is een beetje een moeilijk geval. Het is duidelijk, dat u over God geen enkele beperking in acht
hoeft te nemen. Daarover mag u gerust de ergste dingen zeggen en niemand die u iets maakt. De duivel
daarentegen, dat is toch wat anders. Die heeft eerder een beetje het image van een underdog, al is dat
waarschijnlijk niet terecht. Een tikje voorzichtig met de duivel, zou ik zeggen.
Dan nog even de krokodil. Een beetje horror op zijn tijd kan volgens mij geen kwaad. Kijk wel nog even
of er geen echt krokodillenleer in verwerkt is. Want dan hebt u een groot probleem.
Tenslotte merk ik op, dat u de klassieke Jan Klaassen en Katrijn niet hebt genoemd. Misschien is dat ook
maar beter zo, want het huiselijk geweld, dat altijd een hoog gehalte van hun optredens uitmaakt, is
tegenwoordig ook weer zo iets waar u mee in de problemen kunt komen.
Myrna:
Lieve Janka. Door een samenloop van omstandigheden sta ik aan het hoofd van een mini-staatje, dat deel
uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden. Wij leven hier best naar ons zin, maar er is één groot
probleem. Op de een of andere manier lukt het ons nooit, met ons geld uit te komen, hoeveel we ook
hebben. We hebben daardoor nu een enorme schuld opgebouwd en dat begint ons toch wel een beetje
ongerust te maken.
Nu is er geopperd dat we ons maar het best als gemeente in Nederland zouden moeten laten opgaan, dan
zijn we gelijk uit de brand. Mijn vraag is echter, of ik mijn positie dan kan behouden, ook gezien de grote
tekorten, waarvoor ik verantwoordelijk ben. Hoe zit dat?
Janka:
Beste Myrna. Ik kan u volledig geruststellen. De burgemeester wordt tegenwoordig bij ons gekozen, dus
zoals u nu minister-president bent, zo kunt met het zelfde gemak weer burgemeester of zo iets worden.
Wat het financieel beheer betreft, hebt u niets te vrezen. Ook bij ons is het gebruikelijk, dat een
bestuurder, die verantwoordelijk is voor tekorten van miljoenen euro's, toch rustig kan blijven zitten.
Welkom dus in Nederland!
Jan Kaas
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