
Loosduinse troonrede Posthoorn 24 september 2020 
 

Zoals velen van u lees ik regelmatig kranten, zoals de Posthoorn en al lezende valt je bij sommige 

artikelen op dat ze iets beschrijven of ze roepen iets op bij je, dat je denkt: dat is een gemis! 

Waarom is dat er niet………. 

 

Wat ik mis is een eigen Loosduinse troonrede met een financiële paragraaf en waarom ook niet. Dat 

zou wat zijn. Een eigen troonrede en dan niet alleen voor een bepaalde stad, maar in dit geval voor 

een ‘eigentijds’ dorp in een stad. De koning heeft laatstleden de landsplannen ontvouwd en ons 

college heeft zijn programmabegroting gepresenteerd. Als je dit nog verder trekt, moet je 

uiteindelijk uitkomen bij Loosduinen.  

Geef de bewoners meer inspraak en bekijk hoe geld per stadsdeel beter besteed kan worden. 

Natuurlijk zijn er veel vaste lasten, maar er blijft altijd wel een deel van die miljoenen over, die 

zeker anders besteed kunnen worden. Raadpleeg de burger eens; velen zijn zeer mondig en kunnen 

en willen best  ‘wijk-overstijgend’ denken. 

 

Wat gek dat je dan nu leest, en dat is dus al jaren een gemis, dat politieke partijen zeggen, eindelijk, 

dat ze beter naar de burgers moeten luisteren. Is dit verkiezingsernst of een verkiezingsgrapje?  

Als men eenmaal gekozen is, gaat men dan weer op de oude voet verder? Uiteindelijk zijn wij, de 

raad, gekozen door het volk en vertegenwoordigen wij meer dan 500.000 inwoners en wij weten 

wel wat goed voor ze is? Hoe klinkt dit? 

Wat een gemis aan vertrouwen in de burgers, die hele goede ideeën hebben en heus wel voor 

zichzelf kunnen opkomen, als je ze tenminste de kans geeft en niet alles meteen “neersabelt”. Het 

macabere zit hierin dat later mensen aan de haal gaan met die ideeën en net doen alsof het hun 

uitvinding is. Hoe serieus kom je dan over? 

 

Een gemis is niet alleen een actieve luisterhouding, maar ook een uitleg-houding. Hebben we geen 

recht op een goede uitleg als er bepaalde keuzes zijn gemaakt? Duidelijkheid verschaffen geeft vaak 

minder weerstand dan roepen: “We kunnen niets anders, onze handen zijn gebonden!” Hoe kom je 

hierbij?  

Natuurlijk is het lastig om zaken te verifiëren als je niet alles weet; dit zelfde geldt voor degenen, 

die beslissingen moeten nemen en ook niet alles weten over het onderwerp en toch gebeurt dit.  

 

Wat een gemis dat wethouders weggaan en wij als bewoners niet eens weten waarom. Natuurlijk 

kunnen er persoonlijke zaken spelen en we hoeven niet altijd het privé achter het privé te weten, 

maar je bent wel een publiek figuur en je staat toch ergens voor.  

Geef ook grootmoedig toe als je fouten maakt; je kunt niet alles weten en soms ben je verkeerd 

geïnformeerd. Doe je werk over, maar dan beter. 

 

Weet je wat ik eigenlijk mis; het groene potlood. Wij zijn zo goed in de afrekencultuur en vooral 

niet luisteren naar elkaar, maar misschien moeten we het groene potlood eens hanteren i.p.v. het 

rode potlood. Zeg gewoon dat iets goed is en luister naar anderen. Mogelijk kan dit ooit eens in een 

Loosduinse troonrede……en waarom niet, zolang je maar groen denkt en daar hebben we genoeg 

van in Loosduinen. De eerste wethouder heb ik al gevonden, maar helaas is hij alweer vertrokken. 

Hij zei wel: “Ik ga me nu werpen op meer groen en het behoud van groen.” 

Groener kan het niet worden; doe als een tulp en ga eens uit je bol!! 

 

Met groet 
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