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'Ik mag toch wel Melanie zeggen, hè'

Bron :
HOOFDDORP - Gedeputeerde Elisabeth Post voelt zich in de steek gelaten door de
gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Lisse en Noordwijk.
Door Bart Boele - 9-3-2015, 21:44 (Update 9-3-2015, 21:44)

,,Zij hebben samen met Haarlemmermeer om de Duinpolderweg gevraagd. Als je een weg
wilt aanleggen, krijg je altijd rotte eieren en tomaten naar je hoofd. Ik ben voor die weg gaan
staan. Haarlemmermeer is de enige gemeente die met mij voor de Duinpolderweg is blijven
staan.'' Aldus Post maandagavond tijdens een VVD-bijeenkomst in Hoofddorp.
Post gelooft nog altijd in de Duinpolderweg. ,,Het is de oplossing voor de bewoners van
Zwaanshoek en Vogelenzang voor het verkeer door hun dorp, waardoor ze nu af en toe de
weg niet eens kunnen oversteken naar de andere kant van het dorp. Ik beloof dat ik voor de
Duinpolderweg blijf strijden. Deze regio verdient een goede oost-west verbinding. Niet
omdat er files staan, maar omdat er teveel verkeer over smalle polderdijken rijdt.''

De Duinpolderweg, die Noordwijk met snelweg A4 en Schiphol moet verbinden, is door
Haarlemmermeer aangekaart. ,,Dat is de enige gemeente die mede de klappen opvangt van
tegenstanders. De andere gemeenten in de regio vinden dat wel best'', schamperde Post.
De Duinpolderweg loopt door meerdere gemeenten en twee provincies. Zuid-Holland, die het
project zou trekken, heeft onlangs een stap terug gezet waardoor de aanleg nog lang op zich
kan laten wachten. In de tussentijd wringt zich steeds meer verkeer door dorpen in de regio
die daar niet op zijn berekend.
Melanie
Hoe stevig de taal van Post ook is, de meeste aandacht gaat tijdens het VVD-diner uit naar
minister Melanie Schultz van infrastructuur. Als vakvrouw heeft zij op elke vraag een
antwoord maar al had ze dat niet, alleen al haar aanwezigheid is genoeg om de bezoekers, die
80 euro voor het diner in Claus Event neertelden, tevreden te stellen. Op een ontspannen
manier mengt de minister zich onder partijgenoten - 'Ik mag toch wel Melanie zeggen hè' - en
gasten.
Onder die gasten zes middelbare scholieren uit Haarlemmermeer die geen 80 euro mee
hoefden te nemen. Hun eigen komst was genoeg. In Haarlemmermeer worden
scholierendebatten gehouden en het leek VVD-raadslid Rob Koster een leuk idee om ook
scholieren op zo'n bijeenkomst met een minister, een gedeputeerde, wethouders, kandidaatStatenleden en andere Belangrijke Personen te halen. Het Herbert Vissers College uit NieuwVennep en KSH uit Hoofddorp reageerden op zijn uitnodiging. De minister neemt uitgebreid
de tijd om met de zes jongedames te praten.
En passant beantwoordt ze ook vragen uit de zaal over de prijs van buskaartjes, de toekomst
van de KLM, de mishandeling van conducteurs en andere dienstverleners, de toekomst van
Schiphol en nog zo wat dingen. Belangrijk: minister Melanie weet heel goed waar ze is. In
Haarlemmermeer.

