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Tulpenbollen of aardappels? Wat is het verschil?
Dat krijg je, als je ergens anders 
wethouder wordt. Dan ga je 
vergelijkingen trekken met de 
omgeving waar je vandaan komt. 
En wat blijkt nu? Er zijn heel veel 
overeenkomsten. Sterker nog, 
meer overeenkomsten dan grote 
verschillen.

Bereikbaarheid
Laat ik beginnen met de 
bereikbaarheid van de regio. 
Ik hoef u natuurlijk niet te 
vertellen, dat bereikbaarheid van 
een gebied om ruimte vraagt. 
Zeker gezien de economische 
rugwind lijkt het erop, dat 
de wegen niet breed genoeg 
kunnen zijn. We zijn in Lisse 
geen uitzondering, want ook 
de Hoeksche Waard heeft een 
uitdaging die ontsluiting heet.

Financiën
Zit er dan misschien een verschil 
in de financiële situatie van 
de gemeente? Er zijn vast wel  
verschillen. Maar als we kijken 
naar wat nu echt geld kost en 
waar verrassingen in kunnen 
zitten. En aan welke knoppen je 
als bestuur van een gemeente 
kunt draaien… ik zie geen 
verschil! De grote uitgaven zitten 

in de hoek van de zorgtaken 
die de gemeente heeft. En de 
inkomsten komen voor het 
grootste deel vanuit het Rijk 
en een bescheiden deel vanuit 
lokale belastingen, heffingen en 
leges. 

Afvalinzameling
Nou, maar dan zal er toch 
echt wel een verschil zijn 
in afvalinzameling? Want 
dat is in Lisse toch wel een 
spreekwoordelijk ‘dingetje’? 
Helaas! Ik kan u melden dat 
er ook op dit onderwerp geen 
significant verschil is. Ook in 
mijn woonplaats moet je betalen 
voor (rest)afval. En ook daar 
komt het voor dat onverlaten 
hun afval op de verkeerde plaats 
dumpen. Dat is absoluut niet 
goed te praten, maar dat is een 
ander onderwerp. 

Ondergrondse gewassen
Nee, maar nu heb ik het grote 
verschil te pakken! Want Lisse is 
toch wel dé plek voor de groei 
van ondergrondse gewassen, 
hierna te noemen tulpenbollen. 
Oké, het is inderdaad het unieke 
van de Bollenstreek, waar Lisse 
een heel belangrijke plek in 

heeft. Maar tegelijk, helaas! Ja, het 
verschil is de bloem, maar ook in 
ondergrondse gewassen kennen 
we een sterke overeenkomst 
met die van de Hoeksche Waard. 
Want daar worden ondergronds 
aardappels geteeld. En beide 
producten kennen een hoog 
gehalte aan zetmeel. Weet je wat 
je van zetmeel kunt maken? Juist! 
Wodka! En dat wordt dan ook 
gedaan. 

Wodka
Eens in mijn jonge leven, heb ik 
een bezoek gebracht aan het 
destijds nog arme Polen. Daar 
kreeg ik een glaasje wodka 
aangeboden om warm te blijven. 
Het werkte, maar vraag niet 
met welke gezichtsverandering 
ik het spul langs mijn huig heb 
moeten leiden. Sindsdien heb 
ik alles wat op wodka leek of de 
naam had, gemeden. Maar toch, 
ik wil het verschil tussen Lisse en 
de Hoeksche Waard ontdekken. 
Misschien is een proeverij 
de manier om dat verschil te 
vinden!
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