COMMENTAAR

Amsterdam-Noord
Bii het lezen van de milioenennota stuiten we graag op extra
maatregelen en riiksbiidragen die het Noorden vooruit kunnen
helpen. Is dat niet het geval dan hopen we dat de Tweede Kamer
dat bii de behandeling van de rijksbegroting corrigeert, Met alle
liefde geven onze politici daartoe vroegtiidig een paar nuttige
voorzetten. Niet zelden is daarbii de onderliggende boodschap dat
het Noorden ook bii Nederland hoort en er niet een beetie bii
moet hangen. Er ziin bestuurders die dan het woord periferie in
de mond nemen. Dat is foute boel. Zo'n term gaat tussen de. oren
zitten. In de internationale context is het gebruik van het woord
periferie voor Nederland lachwekkend en in de zoektocht naar
buitenlandse investeerders een misser. Het hele Noorden is binnen twee uur bereikbaar, een reisduur waar buitenlanders die
urenlange files in hun metropolen gewend ziin, niet van onder de
indruk ziin. Die zien Nederland als één gr-oene stad. Het wordt tiid
dat het Noorden zichzelf gaat beschouwen als een lommerriike
suburb van de Randstad. Dat helpt bii de promotie van een lands'
deel, dat met iets snellere ov-verbindingen en overal fatsoenliik
internet, eên oase wordt voor buitenlandse bedriiven en in eigen
land (startende) ondernemers. Denk daarbii aan het nÍeuwe wer'
ken. De tiid dat werknemers viif dagen per week stiif achter een
vast bureau plaatsnemen is voorbii. De noodzaak om vlakbii kan'
toor te wonen is steeds minder aanwezig. Wel eens een'westérling' ontmoet die zich hier de zakken uitscheurt van het lachen
om de huizenpriizen in de regio? Kansen genoeg. Nog eentie dan.
Amsterdam is dol op toeristen, maar is genoodzaakt ze ook weer
snel uit de overvolle stad te iagen, omdat nieuwe busladingen
alweer staan te wachten. Dus op naar Giethoorn. Over de paar uur
die nodig is ôm daar te komen, hebben we nog geen Chinees horen klagen. Het Noorden moet inzien dat het zichzelf met een iets
andere blik op de werkeliikheid beter kan positioneren. Kiikend
naar de afstand kun ie Groningen Airport Eelde omdopen in
Schiphol z of Amsterdam-Noord, al zal dat noorderlingen als we
zijn, nog wel even voelen als een stap te ver.
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