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Goede voorbereiding is het halve werk! 
Op mijn 18e mocht ik voor het 
eerst stemmen. Ik vond het 
een hele verantwoordelijkheid! 
Ik weet nog dat ik toen heel 
lang heb nagedacht over wie 
ik mijn stem zou geven. Mijn 
geheugen heeft niet meer 
paraat op wie ik toen gestemd 
heb, maar het was een leeftijd 
waarop ik tegen de gevestigde 
orde was en nogal opstandig 
in het leven stond. Dus het was 
vast een heel andere partij 
dan ik vanuit mijn katholieke 
achtergrond aangereikt zou 
hebben gekregen.

Nog wel 35 keer
Daarna heb ik iedere keer 
gebruikgemaakt van mijn 
stemrecht. Op een keer na, 
toen ik er te laat achter kwam 
dat ik mijn stemkaart kwijt was. 
Met enig rekenen kom ik erop 
uit dat ik ongeveer vijfendertig 
keer heb gestemd. Redelijk vast 
in mijn keuze, maar soms wel 
met een uitschieter naar een 
andere partij. Het van te voren 
nadenken is gebleven. Kranten 
lezen, televisie kijken, radio 
luisteren, online oriënteren 
en het volgen van debatten. 
Later ook het invullen van 
een kieswijzer. Soms wist ik 

het echt niet, maar voelde ik 
mij toch verplicht om te gaan 
stemmen. 

Voorrecht om te stemmen
Er zijn veel landen in de wereld 
waar je niet kunt stemmen. 
In Nederland kan dat wel en 
daar zijn we trots op. Ik heb 
altijd gevolgd wat er met mijn 
stem is gebeurd. Soms was 
ik daar heel tevreden mee, 
maar ook wel eens helemaal 
niet! Dat maakt het niet 
minder belangrijk om te gaan 
stemmen! Ik geloof in onze 
democratie. Een gemeente 
moet worden bestuurd en ieder 
lid van de gemeenschap heeft 
daar een rol in. Stemmen hoort 
erbij!

Campagne 
Op 21 maart zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen 
in Nederland en dus ook 
in Lisse. Zoals voorheen 
doen zes partijen mee. De 
verkiezingsprogramma’s en 
kandidatenlijsten zijn bekend. 
Elke partij probeert zo veel 
mogelijk bekendheid te geven 
aan haar standpunten. Op 
de komende zaterdagen 
zijn alle partijen zowel in 

winkelcentrum Blokhuis als 
winkelcentrum Poelmarkt te 
vinden.

Debatten
Leuk in Lisse is dat 
onafhankelijke journalisten, 
gesteund door vrijwilligers, 
openbare debatten 
organiseren. Scholieren 
discussieerden vorige week 
met de lijsttrekkers in het 
Fioretti College. Op 7 maart 
zijn het de jongeren in De 
Greef die de partijen het hemd 
van het lijf vragen. En er is 
een Groot Lijsttrekkersdebat 
op 12 maart in Haven4. Deze 
laatste bijeenkomst wordt ook 
uitgezonden via Bollenstreek 
Omroep. 
Het spreekt vanzelf dat ik u van 
harte aanbeveel om te gaan 
stemmen en u te verdiepen in 
de verschillende standpunten. 
Ook hoop ik u te begroeten bij 
het Groot Lijsttrekkersdebat op 
12 maart of op afstand via de 
radio of tv. 
Zelf heb ik mijn keus al half en 
half gemaakt, maar het debat 
moet uitwijzen wat ik definitief 
ga stemmen!
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Burgemeester van iedereen!

Een breekbare dame van 92 die 
mij bij binnenkomst een briefje in 
mijn hand stopt en vraagt of het zo 
ook goed is. Er staat een rij van 15 
mensen, die wachten om hun mening 
te kunnen  geven over een AZC in 
Lisse. Mevrouw heeft duidelijk niet de 
wens om zich in die rij te voegen.  Ze 
heeft zich thuis goed voorbereid. Ik 
knik en ze vertrekt met haar autootje 
weer naar huis.
De COA-tafels zijn druk bezet. Veel 
bezoekers willen eerst geïnformeerd 
worden voordat ze zich een mening 
vormen.  De discussies lopen 
soms hoog op. Het aantal van 500 
en de veiligheid zijn belangrijke 
gesprekspunten.
Ik begroet een echtpaar dat meteen 
aan mij vraagt wat dit nu weer voor 
gekkenwerk is. Naar de tafel van het 
COA willen ze niet. Uitleg is niet meer 
nodig. Ze zijn tegen! 
En later een gezin dat mij vertelt dat ze 
op tv de ellende in de wereld zien. Zij 
vinden dat er  in Lisse een plek moet 
zijn waar vluchtelingen welkom zijn. 

Met sommigen praat ik over de angst 
dat er verschrikkelijke dingen gaan 
gebeuren als er een  AZC  komt:  
kinderen die niet meer zelfstandig  
kunnen fietsen,  …… Een begrijpelijke 
angst als ik kijk naar wat er zoal in 
de media voorbijkomt. De feiten en 
cijfers zijn echter milder en dat vertel 
ik hen ook.
Een jonge vrouw komt na haar 
gesprek naar me toe en zegt: jammer, 
ik kan me nog niet als vrijwilliger 
opgeven. Ik knik dat dat klopt. Ze wil 
haar leservaring in haar eigen dorp 
inzetten. De gemeenteraad neemt op 
29 juni pas een besluit. Het kan ook 
nog een nee worden!
Een vertegenwoordiger van een  
bedrijf in de buurt van de beoogde 
locatie Swets en Zeitlinger barst 
bij binnenkomst meteen los met 
kritiek. Zijn personeel is niet blij met 
het voorstel. Hij vertelt me later 
dat hij nog een keer terugkomt bij 
het gesprek met het gezamenlijke 
bedrijfsleven. 
Een woest uitziende mijnheer is boos 

dat hij even aan de overkant van het 
gemeentehuis moet wachten. Er zijn 
veel mensen en niet iedereen komt 
meteen aan de beurt. We hebben 
afgesproken dat zorgvuldigheid 
voor snelheid gaat. Aan de overkant 
is koffie, een stoel en het is er veel 
minder warm. 
Later op de avond geef ik een 
welkomsthand aan 2 jongemannen. 
Ze zijn uitbundig en ik vermoed 
meteen dat ze een glaasje te veel 
op hebben.  Een vertegenwoordiger 
van de organisatie begeleidt ze naar 
een tafeltje en zorgt dat ook zij de 
gelegenheid krijgen om hun stem te 
laten horen. Tegelijkertijd werd de 
rust voor de andere aanwezigen ook 
bewaard. 
Iedereen die wilde, kreeg de 
gelegenheid zich vrij uit te spreken. 
Ik heb ongeveer 1000 handen 
geschud! Dank aan allen die er 
waren! 
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