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eens oneens

Rem op groei toerisme.

Els de Boer
Beverwijk

❜ Het is fijn als er
veel toeristen komen,
maar het moet niet
uit de hand lopen. We
moeten niet het
gevoel hebben dat we
in Disneyland
wonen.❜

Eens

T. van Harlingen
Callantsoog

❜ Altijd weer van die
sukkels die het beter
weten dan het ideale
systeem, namelijk: de
vrije markt van vraag
en aanbod. ❜

Oneens

Detailhandel Nederland wil dat de gemeenten hun
parkeertarieven verlagen of afschaffen. Deze maatregel
zou de verloedering van de binnensteden helpen voorko-
men. Dit is niet de oplossing. Los van het feit dat ge-
meenten juist hebben geïnvesteerd in parkeervoorzie-
ningen voor diezelfde middenstand, moeten de winke-
liers het vooral bij zichzelf zoeken en zullen ze hun win-
kels aantrekkelijker moeten maken. 
Daarnaast zal afschaffing van betaald parkeren ertoe
leiden dat mensen minder vaak de fiets of de bus pakken
om naar de stad te gaan en dat is slecht voor het milieu.

De nieuwe stelling Stem en reageer
op onze website

Parkeren niet goedkoper maken
aan ’schimmige partijen’, onder wie
vermoedelijk ook henzelf. 

Failliet

Roet reageert fel op deze aantijging.
Hij zegt jarenlang voor niets voor de
stichting te hebben gewerkt. „Als
we alle kosten in rekening hadden
gebracht, was de stichting allang
failliet geweest.” 
Hij denkt dat de opstandige leden
geen kans van slagen hebben bij het

Volgens de leden pleegt het bestuur
van de stichting - die 320 miljoen eu-
ro claimt van de Staatsloterij - wan-
beleid door miljoenen te besteden

gerechtshof. Hij piekert er niet over
om ze hun geld (gemiddeld enkele
tientjes per persoon) terug te geven.
„We willen geen precedentwerking.
Bovendien doen we dat voor de
mensen wat we zijn overeengeko-
men, niets meer en niets minder.” 
De laatste weken kreeg Loterijver-
lies een golf van negatieve publici-
teit over zich heen. De vraag is of de
miljoenen van de deelnemers wel
daaraan worden besteed waarvoor

ze bedoeld zijn. Roet: „Het doet niet
ter zake hoe wij op de achtergrond
onze financiële zaken regelen. Wij
hebben juist geregeld dat de conti-
nuïteit niet in gevaar is.” 
Volgens Roet maakt hij zelf geen
deel uit van de directie maar is hij
slechts adviseur. Hij stelt dat het
niet in het belang van de deelnemers
is als hij zich niet meer met de zaak
zou mogen bemoeien. „Ik werk hier
al sinds 2008 aan. Ik ken elk detail.” 

Oprichter: ’Geld Loterijverlies terugeisen belachelijk’
Roel van Leeuwen

Alkmaar ✱ Ferdy Roet, oprichter
van de Stichting Loterijverlies,
noemt de actie van enkele leden die
het bestuur willen afzetten en hun
inleg terugeisen bij het gerechtshof
’belachelijk’.

Deze verwaaide hond, daar konden
reageerders op Top die Kop wel wat
mee: ’Dit is geen hond, maar een
heel dweilorkest’, ’Een hond in een
hooiberg zoeken’, ’En NU mee naar
een trimsalon!!!’ en ’Blinde-geleide-

mens’. Winnaar is Silv-jan Elker-
bout: ’Aanhangers van de kerk van
het vliegend spaghettimonster leve-
ren bewijs voor het bestaan van uwe
noedeligheid!’ Op Facebook van de
krant staat een nieuwe opdracht.

Klik hier De krant online. Volg ons ook op 

Top die Kop: Blinde-geleide-mens

Mijn weerstand om naar het NOS Journaal van acht uur te
kijken neemt van dag tot dag toe. 

Ik begin er steeds meer genoeg van te krijgen iedere avond weer
geconfronteerd te worden met beelden van in regen en kou voort-
modderende vluchtelingen, van kapot gebombardeerde steden,
van door aanslagen in bloed gedrenkte straten, en van het ene na
het andere ’top’overleg dat weer nergens toe leidt. Ik begin er
genoeg van te krijgen iedere avond weer te moeten aanzien hoe
wij met zijn allen een moeras van geweld en leed zijn in gereden
en bij iedere poging daaruit te komen alleen maar dieper weg
zinken. Ik begin er genoeg van te krijgen iedere avond een wereld-
kaart voorgeschoteld te krijgen waarop een alsmaar toenemend
aantal landen wordt aangekruist als ontwricht door binnenlandse
conflicten en terroristische infiltratie. Ik begin er ook meer dan
genoeg van te krijgen ’s avonds steeds weer te moeten luisteren
naar zogenaamde militaire of oorlogsdeskundigen die zelf het
overzicht ook al kwijt zijn en daarom niet veel verder meer komen
dan gratuite praatjes die vertellen wat wij zelf ook kunnen zien.
Maar waar ik het meest van alles genoeg van heb, tot op het misse-
lijk makende af, is de wanhopige vraag die zich iedere avond op-
nieuw opdringt: ’wat is in Godsnaam de zin van dit alles?’ En het
even wanhopige antwoord: ’dit is zinloos geweld in zijn meest
extreme vorm, waar niets, maar dan ook werkelijk niets goeds uit
voort kan komen’. 
Maar waarom dan dit geweld, waarom dan dit labyrint van oorlo-
gen waar niemand de uitgang uit weet te vinden? Op zoek naar
antwoorden stootte ik onlangs op een publicatie van de Volkeren-
bond, de voorloper van de Verenigde Naties, met als intrigerende
titel ’Warum Krieg?’ Het boekje uit 1933, het jaar waarin

Hitler Rijkskanselier werd, bevat de corres-
pondentie die de grote natuurkundige Albert
Einstein en de grote menskundige Sigmund

Freud op verzoek van de bond met elkaar over
deze vraag gevoerd hebben. 

Hun antwoord is griezelig eensluidend. Ze
wordt het scherpst door Einstein ver-

woord: ,,Het antwoord kan slechts zijn
dat in de mens een behoefte bestaat te
haten en te vernietigen. Een behoefte

die onder normale omstandigheden min
of meer beheerst wordt maar onder ab-
normale dikwijls vrij spel krijgt.” In

oorlog, zelfs als die om gerechtvaar-
digde redenen is begonnen, wordt
op den duur haat de overheersen-
de drijfveer en vernietiging van de

ander het ultieme doel. 
Waar ik avond aan avond dus eigenlijk

naar zit te kijken, is naar wat voor wezens
wij mensen worden als de behoefte te haten

en te vernietigen ons denken, voelen en
gedrag heeft overgenomen. Ik kan daar-

om ook niet langer om de conclusie heen dat
het gevoelens van diepe schaamte over ons mensen
zijn die me bij de journaalbeelden doen weglopen. 

René Diekstra

Waarom oorlog?

Alkmaar ✱ Het aantal krim-
pregio’s neemt toe. Volgens de
onderzoekers zijn vooral de
achterblijvers de dupe. Zij zien
het voorzieningenniveau ver-
schralen, hun woonomgeving
verloederen en de waarde van
hun bezit verdampen. Maar
ook de vertrekkers hebben een
probleem als ze hun woning
tegen een lage prijs moeten
verkopen. Nieuwbouw in
krimpgebieden is volgens de
onderzoekers contraproduc-
tief. Dit zet de huizenprijzen
verder onder druk. Ook stellen
de schrijvers van Groei &
Krimp dat krimp vraagt om
een gecontroleerde afbouw
van het voorzieningenniveau.
Als twee winkelcentra het
moeilijk hebben, kan er beter
één worden gesloten dan dat
twee winkelcentra zich in de
schulden steken.

Voorzieningen
afbouwen in
krimpregio’sAlkmaar ✱ In Nederland zijn de af-

gelopen decennia veel nieuwe wo-
ningen op de verkeerde plek ge-
bouwd. Terwijl er in steden als Am-
sterdam, Leiden, Hilversum en
Haarlem juist te weinig huizen zijn
bijgekomen. Dat betogen vier voor-
aanstaande economen in hun boek
’Groei & krimp’.
„Alleen de happy few kan het zich
permitteren op de plek te wonen
waar ze willen wonen. De rest heeft
pech”, zegt Gerard Marlet, directeur
van het onderzoeksbureau Atlas
voor gemeenten. Hij heeft samen
met collega-economen Wouter Ver-
meulen, Coen Teulings en Henri de
Groot de ontwikkeling van steden
in Nederland in kaart gebracht.

Markt

Hij stelt dat Nederlanders ’onrecht’
is aangedaan door de planning van
nieuwbouwwijken in de jaren ze-
ventig, tachtig en negentig. Het ge-
volg is volgens hem dat veel mensen
nu niet wonen waar ze willen wo-
nen. „Als de markt zijn werk had ge-
daan, was Almere een dorp van de
omvang van Zeewolde geweest. En
dan hadden veel mensen die nu in
Almere wonen, in Amsterdam ge-
woond en meer kans op een baan ge-

had.”
Amsterdam had qua inwonertal ze-
ker boven de miljoen (nu circa

820.000, red) gezeten als er ge-
bouwd was op de plek waar de men-
sen wilden wonen, zegt Marlet. Lei-

den, Haarlem en Hilversum zouden
veel meer inwoners hebben gehad.
„We wilden het Groene Hart be-
schermen, maar dat is te rigoureus
gedaan. In plaats van dat die steden
wat meer konden uitdijen, is geko-
zen voor New Towns zoals Almere.”

Vinex-wijken

Voor slechts de helft van de nieuw-
bouwwoningen jonger dan twintig

jaar geldt dat ze op de juiste plek en
het juiste moment zijn gebouwd, zo
stellen de onderzoekers. Zij geven
aan dat er woningen moeten komen
op de meest aantrekkelijke plekken,
waar het verschil tussen de waarde
van opstal en de bouwkosten het
hoogst is. „Vinex-wijken bevinden
zich doorgaans op verkeerde plek-
ken. Bovendien zijn er veel te veel
huizen neergezet. Wel kun je zeg-

gen dat daar, vooral in de jaren ne-
gentig, goed is gebouwd.”

Voorzieningen

De ontwikkeling van steden op de
lange termijn is moeilijk te voor-
spellen. Zo was Leiden anderhalve
eeuw geleden één van de belangrijk-
ste steden, maar staat die stad qua
omvang nu op plaats 22. Enkhuizen
was ooit de vijfde stad van Neder-

land. Terwijl Eindhoven tachtig jaar
terug nauwelijks bestond.
Op middellange termijn is volgens
Marlet wel te voorspellen welke ste-
den gaan groeien. „Je moet dan den-
ken aan plekken waar veel werk is en
waar de voorzieningen goed zijn.
Volgens hem heeft de crisis ertoe ge-
leid dat er de laatste jaren veel beter
wordt gekeken wat de juiste plek-
ken zijn om te bouwen.

Nieuwbouwwijkje Land in Zicht in Haarlem. In deze stad willen wel veel mensen wonen. STRUKTON

Woningen
vaak op
foute plek

Roel van Leeuwen
r.van.leeuwen@hollandmediacombinatie.nl

’Veel mensen
is onrecht
aangedaan’

Amsterdam ✱ Omdat de histo-
risch laagste hypotheekrente
maar door blijft dalen, ligt er
een uitgelezen kans voor het
kabinet om de hypotheekrente-
aftrek af te schaffen.
Dat vindt hoogleraar woning-
markt Peter Boelhouwer van de
TU Delft. Door de lage rente-
standen draait de woningmarkt
weer op volle toeren. Omdat er
al hypotheken te krijgen zijn
waarbij je voor tien jaar vast met
NHG nog maar 1,95 procent
rente betaalt, zijn de rentelasten
honderden euro’s per maand
lager dan enkele jaren geleden. 
,,De renteaftrek heeft voor de
kopers van nu steeds minder
effect’’, zegt Boelhouwer, ,,en
een koopwoning is door de lage
rente heel betaalbaar geworden.
Kopen wordt zo goedkoper dan
sociale huur.’’
,,En omdat huizenprijzen weer
duidelijk in de lift zitten hebben
consumenten veel vertrouwen in
de woningmarkt. De woning-
markt-vertrouwensindex van de
Vereniging Eigen Huis staat nu
op het hoogste niveau sinds de
start in 2004. Dat maakt dit de
uitgelezen kans de renteaftrek af
te schaffen.”
➔ Algemeen 10: Lage rente
risico voor starters

Man bevrijd uit
badkamer
Amsterdam ✱ Wat leek op een
huiselijke ruzie, bleek uiteinde-
lijk een geval van ongewenste
zelfopsluiting in Amsterdam-
West. Agenten waren vrijdag-
nacht naar een flat gegaan na
een melding over hulpgeroep en
gebonk. Met hulp van een buur-
man wisten agenten op het
balkon van de woning te komen
en konden ze naar binnen.
Daar hoorden ze wat er werke-
lijk aan de hand was. De bewo-
ner zei zichzelf te hebben opge-
sloten in de badkamer. Hij kreeg
met geen mogelijkheid de deur
meer open. Volgens de politie
zat er niets op dan het gebruik
van ’maatje 42’, ofwel het intrap-
pen van de badkamerdeur. De
bevrijde man reageerde opge-
lucht.

Op snelweg
handrem aan
Nuis ✱ De politie in Groningen
heeft gisterochtend bij de snel-
weg A7 in Nuis een 26-jarige
man uit Rotterdam aangehou-
den voor poging tot doodslag
en/of zware mishandeling. De
man zat op de achterbank van
een auto toen hij ruzie kreeg
met de bestuurder en aan de
handrem trok.
De 45-jarige bestuurder uit
Groningen verloor de macht
over het stuur waardoor de auto
in een sloot belandde. De drie
inzittenden kwamen met de
schrik vrij. 

’Renteaftrek
afschaffen’

„We kunnen aan de hand van de re-
gistraties een rapport opmaken en
dat aan een gemeente overleggen.
Daarmee kan worden aangetoond
dat een situatie zo onveilig is dat er
echt maatregelen getroffen moeten
worden”, zegt VVN-woordvoerder
Rob Stomphorst.
„Bewoners van woonwijken ervaren
vaak dat het onveilig is door onder
meer te hard rijdende koeriersbus-
jes. Als ze dan bij de gemeente aan
de bel trekken, krijgen ze vaak nul
op rekest. Maar nu kunnen wij hulp

bieden en het ook daadwerkelijk
met cijfers aantonen”. aldus de zegs-
man
De lasergunacties worden vaak sa-
men met buurtagenten of boa’s
(mensen met een opsporingsbe-
voegdheid) gehouden. Stomphorst:
„Bovendien kunnen onze verkeers-
experts er ook nog een analyse en
oplossing aan toevoegen. Met zo’n
rapport in de hand maken bewoners
in hun constructieve actie richting
een gemeente veel meer kans dat er
ingegrepen wordt.”

Focus

De focus is nu even op koeriersbe-
drijven gericht. „Dat komt omdat
het een nieuwe bedreiging vormt
voor de verkeersveiligheid. Door
aan de bel te trekken hopen we een
discussie los te maken bij bedrijven
die de pakketjes bezorgen. Er ko-

men er namelijk steeds meer bij die
het niet zo nauw nemen met de re-
gels. Ze zouden een voorbeeld moe-
ten nemen aan UPS, een bedrijf dat
veiligheid hoog op de prioriteiten-
lijst heeft staan. Chauffeurs zijn
daar goed geïnstrueerd en de bestel-
auto is dusdanig aangepast dat het
werk veilig wordt uitgevoerd”, al-
dus Stomphorst.
Overigens ziet ook de Stichting We-
tenschappelijk Onderzoek Ver-
keersveiligheid (SWOV) dat de groei

van internetbestellingen ongunstig
is voor de verkeersveiligheid. „Be-
stelauto’s zijn voertuigen met een
hoger ongevalsrisico dan persone-
nauto’s. Dat komt doordat ze zo
groot zijn en de chauffeur minder
zicht heeft”, stelt Patrick Rugebregt.
„Ook komen ze op onwenselijke lo-
caties zoals woonstraten, waar de
chauffeur vaak onbekend is met de
verkeersrisico’s. Waar wij geen zicht
op hebben, is hoe deze ontwikke-
ling opweegt tegen bijvoorbeeld af-
name van het vrachtverkeer of de af-
name van het aantal autoritten,
doordat de klanten niet meer zelf
naar de winkel rijden.”

Remweg

Niet alleen de inzet van lasergun-
teams moet het veiliger maken in
woonwijken. „Als wij met een team
de wijk inkomen en gedrag analyse-

ren, komen we er vaak achter dat het
juist ook de bewoners zelf zijn die
overtredingen begaan. Daar is mak-
kelijk iets aan te doen, door ze be-
wust te maken van hun gevaarlijke
capriolen. Met remwegdemonstra-
ties laten we hen dan zien wat snel-
heid doet.”
Wat ook helpt om te voorkomen dat
een straat een racebaan wordt is
buurtbewoners te confronteren met
hun snelheid. „Of hardrijders door
kinderen te laten interviewen en te
vragen waarom ze zo hard rijden.
Het helpt om te voorkomen dat een
straat een racebaan wordt”, meent
Stomphorst. 
„VVN heeft een speciaal meldpunt
opgericht waar mensen gevaarlijke
situaties in woonwijken kunnen op-
geven. Inmiddels hebben we daar al
tienduizenden meldingen binnen-
gekregen.”

’Gevaar door scheurende webkoeriers’
Van onze verslaggever 

Amersfoort ✱ Veilig Verkeer Neder-
land (VVN) zet mobiele lasergun-
teams in. De organisatie wil op die
manier bewijzen dat er gevaarlijke
situaties in woonwijken ontstaan
doordat koeriersbedrijven er veel te
hard rijden. 

,,Bestelauto’s zijn voertuigen met een hoger ongevalsrisico dan personenau-
to’s. Dat komt doordat ze zo groot zijn en de chauffeur minder zicht heeft”, stelt
Patrick Rugebregt. ARCHIEFFOTO PETER SCHOONEN

VVN: Internet
bedreigt
verkeersveiligheid


