Wanneer we op 3 maart de gemeenteraad van Ouder-Amstel helpen kiezen dan hebben wij als Ronde
Hoepers voor het eerst een kans om de politiek op een directe manier te interesseren voor ons
gezamenlijk belang.
Het kiezen van een partij is voor veel stemmers een kwestie van gewoonte. Zeker op nationaal
niveau zijn de keuzes vaak te abstract, en de gekozen bewindslieden te ver weg om een gevoel te geven
dat er een sterk persoonlijk belang mee is gemoeid. We kunnen natuurlijk ook weg blijven van de
stembus. Volgens peilingen zal dat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen vollop gebeuren; er wordt
een lage opkomst verwacht.
Dat is voor ons – bewoners aan de rand van onze prachtige polder die wordt bedreigd met een
onvoldoende doordacht plan van de overheid – goed nieuws. Met minder kiezers is onze stem meer
waard. Dit nieuws wordt nog beter wanneer we beseffen dat er drie partijen voor het eerst meedoen en
dat zij alledrie gezegd hebben dat ze het met ons eens zijn en zich willen inzetten voor onze zaak, binnen
de raad en misschien als wethouders van een te vormen coalitie. We hebben bij deze verkiezingen dus
echt een zeldzame gelegenheid om voordeel te putten uit onze status als burgers.
Nu willen we als stuurgroep van onze stichting geen stemadvies uitbrengen. Maar wij vinden wel dat
u als tegenwoordige en/of toekomstige aangeslotene van de stichting op de hoogte moet zijn van wat de
om uw stem wedijverende partijen totnogtoe voor ons hebben gedaan, en waar zij ons als onze
vertegenwoordigers in de steek hebben gelaten.
De gemeente heeft tot nu toe gefaald. B&W hebben te gemakkelijk gebogen voor de Provincie en
Waterschap en in de gemeenteraad hebben de gevestigde partijen zich onvoldoende weerbaar getoond in
de uitvoering van hun beleidsvormende en controlerende taak. De bestaande grote partijen, het CDA, de
PvdA, de VVD en D66 hebben ons op het niveau van de gemeenteraad in de afgelopen jaren niet of
nauwelijks van enige steun voorzien, uitmondend in hun instemming in de raadsvergadering van
december jl met de aanwijzing van de Ronde Hoep als calamiteitenbergingspolder.
Terwijl het CDA bij het waterschap wel voor ons heeft gesproken en ook door de
gemeenteraadsfractie hard is gewerkt, heeft dat niets opgeleverd, en heeft deze partij op gemeentelijk
niveau de voor onze zaak zeer zwakke raad niet kunnen beinvloeden. Het standpunt van het CDA is
strategisch zelfs zeer ongunstig voor ons. In combinatie met de zeer onvoldoende
schadevergoedingsregeling van het Waterschap is principiele CDA oppositie tegen de beoogde
beschermende dijken rond de percelen buitengewoon onverstandig. Op onze adviezen is noch door B&W
noch door de raad op een redelijke manier gereageerd. Van de PvdA fractie heben we niets gemerkt, en
hun wethouder heeft ons alleen maar grof tegengewerkt. Met de VVD zowel als D66 hebben wij goede
communicatie gehad, maar dit heeft alleen, dankzij de VVD, de aanvulling opgeleverd van “een
daadwerkelijke vervangingswaarde” bij de schadevergoedingsregeling, en een amendement waarbij
condities voor het akkoord gaan met de inrichting zijn gesteld.
Maar nu zijn dus nieuwe partijen ons tegemoetgekomen. Het splinternieuwe Ouder-Amstel
Anders (lijst 7) steunt onze zienswijzen, en de lijsttrekker heeft in onze ervaring een krachtige inbreng.
Met Groen Links hebben wij goede communicatie gehad, en zij overwegen onze zienswijze in hun
programma op te nemen.
De partij Natuurlijk Belang heeft een deel van onze programmabeschrijving overgenomen, met name
dat ze bereid zijn om in het verleden gemaakte fouten – die gaan om de Ronde Hoep – te herbezien en zo
nodig te herstellen. Nogmaals, het is dit keer voor u meer dan de moeite waard om op 3 maart even een
omweggetje naar het stemlokaal te maken.
23 Februari a.s. is vanaf 20.00 uur in Amstelstroom Ouderkerk een openbaar debat van de
politieke partijen voor alle inwoners. Hoe meer Ronde Hoepers hoe beter!
De Stuurgroep van de Stichting De Ronde Hoep

