
 

Dinsdagavond 2 februari 2021:  

Debat bijdrage van Ton Luijendijk, fractievoorzitter VSP Maassluis 

  

De aanvullingen in de APV die betrekking hebben op de wijk of 
gebiedsverboden zoals worden voorgesteld hebben de instemming van de 

VSP. Het komt als wenselijk en logisch voor hier de uniformiteit met de 
regiogemeenten waarmee Maassluis de veiligheidsregio vormt inhoud te 

geven. 
 

Het amendement van het CDA dat betrekking heeft op defecte voertuigen 

op de openbare weg is ook een goede toevoeging die de VSP steunt. 
 

Het amendement van GL komt voor de VSP letterlijk uit de hoge hoed als 
oplossing voor het niet bestaande probleem. De timing komt ons over als 

gezocht omdat dit wordt ingediend in de ongekende situatie dat de horeca 
al bijna een jaar geheel of gedeeltelijk gesloten is. De horeca ondernemer 

staat het water tot de lippen zoals we allen weten.  
 

Wij delen dus de zorg m.b.t. al die ondernemers die al zolang zulke zware 
klappen krijgen. Echter de oplossing van GL om deze ondernemers 

tegemoet te komen getuigt van ontbreken van realiteitszin. 
Kleinere horecaondernemer zullen er niet aan moeten denken om straks 

ook nog is te moeten opboksen tegen grotere ondernemers of ketens die 
door gebruikmaking van verruiming van openingstijden de kleinere met de 

rug tegen de muur zullen zetten.  

 
De burgers van Maassluis die wonen in de gebieden waar horeca is 

gevestigd worden vogelvrij m.b.t tot hun nachtrust. We denken hierbij ook 
aan nachttoerisme vanuit omliggende plaatsen als Maassluis nog open zou 

zijn waar anderen plaatsen zijn gesloten. 
 

Wat de VSP betreft een wereldvreemde gedachtekronkel van GL.  
De partij immers die we menen te kennen om bezorgdheid om nachtrust 

voor de natuur van plant en dier door lichtvervuiling.  
Het wekt des te meer verbazing dat GL zich klaarblijkelijk minder zorgen  

maakt als het om de nachtrust van burgers gaat.  
 

Amendement GL is dus een dwaze gedachte die voor de VSP voor 
een kleine plaats als Maassuis ondenkbaar en ongewenst is. 
 


