
Van: kindindeknel
Aan: Statengriffie; SG. Overijssel; griffie@emmen.nl; h.noten@dalfsen.nl; margriet.benak@rtvdrenthe.nl;

 info@rtvoost.nl; info@ggddrenthe.nl; thomasnauwfilm@gmail.com
Onderwerp: Veiligheid voor actief human capital en duurzaam plannen maken voor verbetering van het spoor traject

 Emmen-Zwolle
Datum: donderdag 25 februari 2016 11:43:40

@ Griffies

Graag onderstaande doen toekomen aan fractieleiders van staten / raden alsmede aan uw
 College van gedeputeerden / b&w

------------ Bericht ------------

Heren dames,

Gisterochtend heeft het emmer college het eerste bericht ontvangen van Kind in de knel
 met betrekking tot het ongeluk. Nog geen twee uur later kwam in de pers : een 21 jarige
 hoogwerker wordt verdacht.

Het treinongeluk is een gevolg van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Waar
 het vooral om gaat is dubbelspoor. Dubbelspoor is sinds heugenis een beproefde methode
 voor verhogen van veiligheid en vervoers capaciteit. Dubbelspoor is technisch niet
 moeilijk moeilijk aan te leggen.

In het verleden is te eenzijdig hebben ingezet op groei van autoverkeer. Het schiet tekort
 aan ontwikkelingsdrift in regionaal bestuur. Er ís hoogwerkers ambitie in het emmer
 college te zuid-oost Drenthe. Maar men werkt onvoldoende samen met inspreker in de
 raadscommissies : inspraak reacties van Kind in de knel worden niét uitgezonden via het
 gemeenteraads video systeem, verschijnen niet in openbare notulen.

Een door het college uitgenodigde spreker dezelfde avond over de film "Gelazer" wordt
 wél via het gemeenteraads systeem uitgezonden, maar ziet zijn armageddon productie met
 betrekking tot wraak in het middenoosten - niét doorgaan. Middenklasse sponsort liever
 het verhaal dat werkelijk in eigen regio aan de hand is. Dan is te verwachten dat
 crowdfunding voldoende middelen zal opleveren.

Lokale besturen willen teveel de andere kant op kijken en óver de schutting in plaats van
 zien wat in hun eigen straat afspeelt. Zij werken onvoldoende samen met actieve burgers,
 het schiet te kort wat betreft preventieve zorg voor de treinreizigers. Zo kon het ongeluk
 gebeuren, helaas. De schuld alleen toeschrijven aan de hoogwerker die hoge bomen rooit,
 doet onvoldoende recht aan feiten.

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: "Bert Kerkhof" <kerkhof.bert@gmail.com>
Datum: 25 feb. 2016 11:13
Onderwerp: Onveilig enkelspoor op traject Emmen-Zwolle
> Aan: "College BenW en Gemeenteraad Emmen" <griffie@emmen.nl>,
 <h.noten@dalfsen.nl>

@ Griffie te Emmen
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Onderstaande gaarne distribueren aan fractieleiders en college te Emmen

--------- Bericht ----------

Dames en heren,

Als waterstromen kwamen partijen tegenover elkaar bij besluitvorming over het
 spoortraject Emmen-Zwolle. Een besluit over verdubbelen van slechts korte stukken ten
 behoeve van passeren van treinen op het traject bracht beleid naar beneden. Na het
 ongeluk van dinsdagochtend vervolgt het water zijn weg, maar niet zonder veranderen van
 richting.

Met soortgelijke bewoordingen opent het dikke boek van drs. A.C.J. Rüter over een
 geschiedenis uit 1903. De spoorwegstaking ging de geschiedenis in als doeltreffende actie
 ten goede van arbeiders en als aanleiding voor het oprichten van vakbonden.

Dalfsen
Focus van de machinist tijdens de spits is op haastig en secuur aan elkaar voorbijgaan op
 de passeerstroken, alles om de dienstregeling Emmen - Zwolle vice versa te kunnen halen.
 Op enkelvoudige spoor gaat het om op tijd bij de volgende passeerstrook te zijn.
 Tegenlicht van de opkomende zon, een flauwe bocht in het spoor en ochtendmist deden de
 rest.

Een machinist verloor het leven, twee gewonden vielen. Het stremde het treinverkeer
 tussen Ommen en Zwolle voor enkele dagen. De verbinding is cruciaal voor de opleiding
 van jeugd uit achterstandsgebied Zuid-Oost Drenthe aan opleidingen te Zwolle zoals
 Windesheim, ArteZ en Deltion College.

Veiligheid
De hoogwerker kon van enkele meters hoogte nog op tijd uit zijn cabine springen. Wie had
 zo'n ongeluk kunnen voorkomen? Politieke bestuurders dienen hand in eigen boezem
 steken :

1) Het belang van veiligheid voor reizigers is onderbelicht. Schoolgaande kinderen die
 mbo- / hbo- kwaliteitsopleidingen volgen te Zwolle ++ kortom kinderen die béter hun best
 doen dan gemiddeld ++ ontvingen nog niet de attentie van het stadsbestuur die zij
 verdienen.

2) Bij discussie over dubbelspoor en het station te Emmen-Zuid worden belangen van
 bouw-aannemers te zwaar gewogen. Het meest brengt op om het pas aangelegde station
 Emmen-Zuid te slopen, ten einde op die plek twée stations terug te bouwen. Dat brengt
 tevens betaalbaarheid van infrastructuur in het geding.

Conclusie : belangen van de reizigers - kansrijke jongeren - hadden in het verleden bij
 afwegingen over spoorverdubbleingen minder aandacht dan de belangen van
 bouwondernemingen, de opstrijkers van rijksmiddelen voor rail-infrastructuur.

Het is te hopen dat dankzij dit ongeluk beleid zal verbeteren. Bestuurders en
 plannenmakers zijn nodig voor wie human capital en duurzaamheid voorop staan. Gedoe
 met hap-snap korte termijn investeringen probeert kool en geit te sparen maar blijkt in het
 licht van de tijd dom te wezen. Het is een lijden in plaats van leiden en dreigt huidige
 politieke loopbanen te verkorten.

Onderzoek voor de Raad van de veiligheid is in gang. Ik vind dat de infrastructuur tekort
 schiet : thans verdient enkelspoor verdubbeling.



      Bert Kerkhof
      Ceo Kind in de knel

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: "Bert Kerkhof" <kerkhof.bert@gmail.com>
Datum: 24 feb. 2016 08:56
Onderwerp: Fluwele bezaorgdheden en de slag om persvrijheid te Luttelgeest
Aan: "Gerton van Unnik" van DSB Duurzaam stads belang weesp

Beste Gerton,

Te Norg in Drenthe had Dirk Scheringa van de DSB groep een tweede huis. Af en toe
 trainde hij hardlopen aan de boslaan waar ik woonde. Hoe het de man is vergaan sinds zijn
 gewaardeerde werk voor kredietverlening ter ziele ging aan een overdosis van beperkende
 bezorgdheden, is minder bekend.

Diezelfde laaglandse bezorgdheid omhult de nering van vechtscheidingsadvocaten
 waarvoor inkomensverlies dreigt nadat mijn succesvolle site Kind in de knel melding
 maakte van het in werking treden van de regeling Co-Ouders.  Moest verhuizen naar
 Emmen na onderhandse verkoop van mijn woning te Norg, waarvan de waarde
 grotendeels terechtkwam in pochettes rond een conservatief notariskantoor Trip te
 Groningen / Assen.

In de column van Bert Wagendorp dinsdag in de Volkskrant wordt kritiekloosheid
 gehekeld van parlementaire pers in een vraaggesprek met Geert Wilders. Lastige vragen
 werden vermeden en verslaggever Michiel Breedveld knikte gedurig onderdanig naar zijn
 gesprekspartner. Daaruit spreekt angst om te worden beticht van linkse voorkeuren en
 elitaire neigingen. Bert Wagendorp vindt dat Wilders méer met fluwelen handschoenen
 werd aangepakt dan Kim Jong-un door de Noord-Koreaanse staats televisie.

De genadige wijze waarop de burgemeester van Hilversum uit discussie rond de Grip 4
 status van eind vorig jaar kwam, vraagt om een zelfde commentaar van Bert. Een briefje
 naar de gemeenteraden in de regio is te weinig om de zelfverklaarde positionering van de
 veiligheidsraad in overleg met provincie, coa, rijk en naar buiten te rechtvaardigen. Dat dit
 zomaar langs gemeenteraden kon passeren, komt voort uit angst om te worden beticht van
 rechtse voorkeuren en populistische neigingen.

Taboe
De angsten van béide kanten van het politieke midden resulteren in een taboe-sfeer rond
 discussie over opvang van vluchtelingen. Kwaliteiten in opinie en debat komen daardoor
 onvoldoende aan bod. Weren van een cameraploeg van Omroep Flevoland cameraploeg
 bij debat te Luttelgeest maakt het plaatje van hellend vlak dat te Hilversum in gang werd
 gezet compleet.

Sommige bestuurders zijn te weinig gevoelig voor 'tekens aan de wand' die wijzen hoe
 béter functioneren mogelijk is. Niemand zit te wachten op burgemeesters die bekende
 onverzettelijke standpunten herhalen. Verstandige voorzetten in opinie zijn altijd meer
 welkom dan ge- en ver- boden :

Kleinschalig
Maandag publiceerde de Volkskrant een brief van burgemeesters Mark Buijs en Jan
 Hamming. Zij pleiten voor kleinschalige opvang van asielzoekers. Grootschalige opvang
 is op den duur duurder omdat het weinig toekomstperspectief biedt, wordt in de krant van
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 dinsdag opgetekend van Zwijndrechts burgemeester Dominique Schrijer.

Kleinschalige opvang zorgt voor meer contact met de samenleving en meer draagvlak.
 Meer rust en privacy en overzicht voor de bewoners zelf en omwonenden. Minder
 spanningen van belang voor veiligheid van asielzoekers. Integratie wordt dan minder
 ingewikkeld, dat is duurzamer dan hospitaliseren. Dorine Manson is directeur van
 VluchtelingenWerk. Eerder spraken werkgeversverenigingen zich uit voor registratie van
 werkvaardigheden van asielzoekers, ten einde zinvol openstaande vacatures kunnen
 vervuld.

Studiegenoten
De grip naar macht alvorens een zinvolle bijdrage is uitgekristalliseerd, is een
 karakteristiek die soms lokale bestuurders hindert, helaas. Eerder schreef ik u studiegenoot
 te zijn geweest van Pieter Broertjes. Om daar iets positiefs over te melden wijs ik op twee
 anderen die studiegenoot van elkaar zijn : het duo van de Londonse burgemeester Boris
 Johnson en David Cameron. Zij zijn het grondig oneens over 'Brexit', waarmee zij deze
 week samen toch maar de discussie in Britannië aanzwengelen.

Kind in de knel
Voormalig hoofdredacteur Volkskrant gaf weinig lucht aan acceptatie van tweede huwelijk
 en de krant toonde zich vroeger weinig kritisch over alleenstaand moederschap.
 Ondergetekende vond meer enthousiasme bij Cda en SP dan bij Pvda voor de invoering
 van Co-Ouder regeling in 2009. De regeling heeft het aantal vechtscheidingen doen
 verminderen en geeft opvoeden door beide ouders tegenwoordig meer kans.
 Vechtscheidingen zijn een sociaal-cultureel probleem dat mede ten grondslag ligt aan
 populariteit daling voor Pvda en de gelijktijdige groei van SP. Mogelijk dat dualisme van
 Broertjes en ondergetekende het aanzien van NL in Europa kan herstellen.

Transparantie
Toen halverwege de jaren negentig internet een serieuze verspreider van nieuws was,
 voorspelde menigeen dat de Volkskrant over een jaar of vijf dood zou zijn. Tussen 1998
 en 2008 werd tussen een kwart en een derde van de oplage verloren, volgens Philippe
 Remarque in zijn Machiavelli lezing begin deze maand. Met urgenter debat, slimmer
 argumenteren en leukere boodschappen kwam de daling van oplage tot stilstand. Door
 online brengen van documenten in plaats van printen à €0,60 tot €1,15 per pagina, is de
 oplage gestegen en wordt béter gelezen.

       Bert Kerkhof
       Ceo Kind in de knel


