
Ondernemers blijven lief voor lijsttrekkers 

Valt er voor inwoners op 19 maart in het stemhokje nog wat te kiezen of is het allemaal één 

pot nat? Die vraag hing woensdagavond nadrukkelijk boven het politieke debat met 10 

lijsttrekkers in Event Center Fokker in Hoofddorp. 

 

Het debat was georganiseerd door het Haarlemmermeerse Ondernemers Platform (HOP) en 

andere ondernemersorganisaties. Een zaal vol ondernemers mocht de lokale politici aan de 

tand voelen, maar bleef vooral lief voor de lijsttrekkers. 

 

Debatleider Julius Lindenbergh, tussen 2006 en 2010 gemeenteraadslid, deed zijn best om de 

verschillen tussen de partijen boven water te halen. Hij gaf aan het begin van de discussie aan 

dat de bedoeling van het debat niet was dat de partijen gezamenlijke oplossingen gingen 

bedenken voor problemen, maar dat de verschillen zichtbaar zouden worden. Soms lukte dat 

aardig en soms niet. 

 

Over de groei van Schiphol waren de meningen wel verdeeld. VVD-lijsttrekker Henk Kuipers 

stelde dat de luchthaven de ruimte moet krijgen om onder voorwaarden door te groeien. Hij 

zei zelfs voor de aanleg van een parallelle Kaagbaan te zijn, ook al zou dat slecht nieuws zijn 

voor de 4000 inwoners van Rijsenhout. Het dorp zou geen toekomst meer hebben door de 

tweede Kaagbaan.  

 

Dat standpunt ging CDA-lijsttrekker Steffe Bak toch veel te ver. Hij wees erop dat veel 

inwoners van Rijsenhout al eens eerder zijn verplaatst door de groei van Schiphol. Dat kun je 

die mensen niet nog een keer aandoen. 

 

Een meerderheid van de lijsttrekkers deed de ondernemers de belofte dat de lasten de 

komende 4 jaar niet zal stijgen. GroenLinks-lijsttrekker Herman Tuning wilde die belofte niet 

doen. Als de kosten voor het sociaal domein in 2015 tegenvallen, dan ontkomt de gemeente er 

niet aan lasten te verhogen om die uitgaven te kunnen blijven doen. “We moeten de groepen 

mensen steunen die het geld echt nodig hebben.” 

 

Dan was er nog de vraag welke partij zich de enige en echte ondernemerspartij mocht 

noemen. Paul Meijer van Forza! wilde aanspraak maken op die titel, omdat zijn partij als 

enige in de gemeenteraad tegen de ozb-verhoging voor ondernemers had gestemd. Meijer 

pleitte zoals vaker voor 'minder VVD' in de polder. 

 

Tussen CDA-lijsttrekker Bak en HAP-lijsttrekker Marjolein Steffens-van de Water ontstond 

een venijnig debatje over bureaucratie bij de gemeente en overbodige regels voor 

ondernemers. Steffens vond dat het allemaal een stuk beter kan, maar Steffe Bak stelde dat we 

niet moeten doen dat het 'een bureaucratische troep' is bij de gemeente. De CDA'er was als 

wethouder de afgelopen 4 jaar verantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie. 

 

Wie dacht dat de debatten over veiligheid, economie en bereikbaarheid wel erg serieus 

werden genomen, had het toch mis. Om de standpunten en toezeggingen van de lijsttrekkers 

flink te nuanceren, was het laatste woord aan standup musician Bartolomeus. Hij vatte het 

politieke debat op humoristische wijze pakkend samen, zodat iedereen weer met beide benen 

op de grond terecht kwam. 
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