Impressie lijsttrekkersdebat 15 februari
(17-02) Op 15 februari vond het lijsttrekkersdebat voor de
gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat gebeurde op initiatief
van Radio Hoeksche Waard.
Het debat stond onder leiding van mevrouw Josien van
Bommel. Zij stelde de lijsttrekkers voor aan de luisteraars en
de ongeveer 65 aanwezigen in de burgerzaal.
Op de stelling ‘De koopzondagen moeten worden afgeschaft’
streden Ina van der Werf (CDA) en Piet van Leenen (SGP)
voor begrip van de kiezers voor hun standpunten. Bram Kruit (GroenLinks) verdedigde de
stelling ‘Oud-Beijerland moet windmolens gaan plaatsen’ die daarop werd aangevallen door
nieuwkomer Maurice Pahladsingh (D’66). Op de stelling ‘Alcoholverkoop aan jongeren onder
de 18 jaar moet verboden zijn in horecabedrijven’ streden Geert Jeelof (BINT) en Iwan
Mahadew (PvdA) al gauw over handhaving en verantwoordelijkheden van de
horecaondernemers en de ouders. Mevrouw Van der Werf kreeg Gerto Hoek (ChristenUnie)
tegenover zich bij de stelling ‘Burgers moeten elkaar aanspreken op asociaal gedrag’.
Stelling vijf luidde: 'Er moet worden bezuinigd op de hulp in de huishouding.' Hier ging het
debat tussen Conny Verbaas (VVD) en de heer Jeelof al snel over de overhead in plaats van
over de daadwerkelijke hulp in de huishouding.
De heer Van Leenen verdedigde de stelling ‘Het is hard nodig dat Oud Beijerland een
inhaalslag maakt met het bouwen van nieuwe woningen’ en werd daarop aangevallen door de
heer Mahadew. Het publiek in de zaal regeerde ook hierop met vragen aan de debaters.
Voor de laatste stelling ‘Scholieren moeten verplicht meehelpen aan het verbeteren van de
schoolbuurt’ stonden de heer Hoek en de heer Pahladsingh op het podium.
Exact om 22.00 uur stopten de opnames en de debatten op het podium, maar 'op de vloer'
werden de gesprekken voortgezet. De lijsttrekkers zullen het de komende tijd vaker tegen
elkaar gaan opnemen in een debat. Op 16 februari organiseert de Kamer van Koophandel een
debat en de SGP-jongeren doen dit op donderdag 18 februari. Zorgcentrum Sabina ontvangt
de lijsttrekkers op maandag 1 maart om 10.00 uur voor het laatste debat vóór de verkiezingen
van woensdag 3 maart.

