
Eerste Lansingerlandse ladies-debat smaakt naar meer 
 

 

Donderdag 11 februari 2010 was het zover. Het eerste Lansingerlandse ‘ladies debat’ was 

een feit. Het ladies debat was geïnitieerd door onze eigen Ankie van Tatenhove in 

samenwerking met Claudia Füss (CDA) en Lianne van Houten (raadsadviseur en plv. griffier).  

 

Het debat werd gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis in Bleiswijk.  

De opstelling van de zaal was voor deze gelegenheid aangepast, waardoor de ladies op 

een verhoging zaten en het debat voor de 70-80 aanwezig vrouwen en mannen goed te 

volgen was. Ook de jeugd was vertegenwoordigd, zij het in een zeer beperkt aantal. De 

schrijvende pers-dames waren er en via de lokale radio en TV was het debat live te volgen.  

 

Aan het debat deden de hoogst genoteerde dames van elke partij mee.  Onder leiding van 

burgemeester Ewald van Vliet werd ook het publiek bij het debat betrokken. Met het 

opsteken van groene, gele en rode kaarten, konden de aanwezigen aangeven of ze het 

eens of niet eens waren met een aantal stellingen, die vermeld staan op Kieskompas. 

Vervolgens gingen twee dames naar aanleiding van de stelling in debat over het onderwerp 

van hun keuze. In eerste instantie met elkaar, maar na een aantal minuten ook met de 

overige ladies.  

 

Debatthema’s waren: 

 

- ondernemen  

- jeugd 

- bereikbaarheid  

- veiligheid 

 

De verschillen tussen de diverse partijen bleken bij een aantal onderwerpen niet erg groot te 

zijn. De gemoederen werden verhit over de stelling of zwemles al dan niet verplicht moet 

worden voor basisschoolleerlingen en of ouders verantwoordelijk zijn voor hun kinderen als 

die buitenspelen, of dat de gemeente moet zorgen dat speeltuintjes voorzien zijn van hekjes. 

 

Ook de stelling over de autovrije dorpscentra leverde een levendig debat op. Met o.a. 

Groen Links delen wij de zorg voor het milieu, geven we ruim baan aan de fietser en 

stimuleren we het Openbaar Vervoer. Maar dat de auto moet worden geweerd uit de 

dorpscentra vindt de ChristenUnie geen wenselijke keuze. Al debatterend kwam ook Groen 

Links tot de conclusie dat het voor de centra misschien niet zo handig is dat autoverkeer 

verboden wordt en dat een autoluw dorpscentrum misschien een betere optie is. 

 

Of de aanwezigheid van camera’s nou wel of juist niet de veiligheid bevordert, daarover 

bleven de ladies van mening verschillen. Onze lady debatteerde over dit thema met Mieke 

de Haas van Partij tot behoud Huis de Haas. Ankie bleef van mening dat het plaatsen van 

camera’s het probleem niet oplost, maar verschuift naar een andere wijk, waar de 

overlastgevende groep dan gaat ‘hangen’. Anderen waren van mening dat camera’s wel 

de veiligheid bevorderen, omdat ze een middel zijn in het repressief optreden. Wat in de 

afgelopen periode en elk geval bewezen is, is het effect van buurtpreventie. Het kost de 

gemeente bijna niets, blijkt overlast en criminaliteit te beperken en is goed voor de sociale 

cohesie in de betreffende wijk. Maar ook daarover bleken de meningen van de ladies 

verdeeld. Niet iedereen was van plan op een verplichte avond op een verplicht tijdstip in 

een fluorescerend hesjes haar hondje uit te gaan laten en tegelijkertijd te letten op 

verdachte personen. 

 

Een avond eerder was er een debatavond georganiseerd door Ondernemend 3B. 

Desalniettemin werd ook bij het ladies debat gedebatteerd over de betekenis van bedrijven 

en glastuinbouw voor onze gemeente en over de meerwaarde die samenwerking tussen 



bedrijfsleven en gemeente kan hebben voor beide partijen. Ankie vond dat er in het debat 

over dit thema te weinig aandacht was voor de profilering van Greenport als hét visitekaartje 

van Lansingerland en voor de wens en mogelijkheden om een ‘groen’, glastuinbouwgericht 

MBO of HBO te realiseren, bij voorkeur bij Bleizo. Onze visie dat onze bedrijventerreinen 

zorgvuldig moeten worden ingericht, werd gedeeld. Maar op onze stellingname dat de 

bedrijven die voor onze gemeente kiezen ook een meerwaarde moeten genereren voor 

onze gemeente of onze inwoners bleef het stil. Wij hopen dat de gesponsorde rotondes een 

vervolg krijgen. 

 

Wat zeker een vervolg zal krijgen, is het ladies debat zelf. 

Slechts twee rode kaarten gingen de lucht in op de vraag of het ladies debat voor herhaling 

vatbaar is. De overige aanwezigen staken hun groene kaart omhoog. Ze zijn wat ons betreft 

van harte welkom bij een volgende sessie van het ladies debat.  

 

 

 

 

 

  


