12 mei 2005
Om maar met de deur in huis te vallen: als we de maatlat bij zijn geringe achterban leggen,
dan is Ties Hagen een waardeloze wethouder. Wethouder van de Partij van de Arbeid is hij,
een partij die in Wijdemeren niet zo veel voorstelt, maar die er toch maar in is geslaagd als
aapje op de rug van het CDA in het college te komen.
Ties Hagen is wethouder van huisvesting en dat zou voor een PvdA wethouder moeten
betekenen dat je het opneemt voor de mensen, die gezien hun inkomen, afhankelijk zijn van
goedkope huur- en koopwoningen. Een van de grootste projectontwikkelaars van ons land, het
Bouwfonds, heeft berekend dat zo’n huis maximaal 175.000 euro mag kosten. En het heeft
bovendien aangetoond dat het gebrek aan dat soort huizen de oorzaak is van de vastgelopen
woningmarkt. Er moeten dus met andere woorden veel en veel meer voor deze groep
betaalbare woningen worden gebouwd. En dat kan alleen maar als gemeenten bereid zijn hun
steentje bij te dragen en bijvoorbeeld geen exorbitante bedragen voor de grond te vragen.
Maar afgezien van de grondprijzen zijn er ook nog andere mogelijkheden.
Wat doet Ties Hagen hier aan? Ties Hagen, beste lezers, doet niets. Hij is net als de andere
bestuurders geil op geld en hij laat zijn achterban dus mooi in de kou staan. En wat doet die
achterban, in de gemeenteraad vertegenwoordigt door twee personen? Ook niets. Die zwetsen
en zwammen maar wat over dingen, die ver van het bed van de echte achterban liggen.
Creatieve ideeën om dit ernstige en schrijnende probleem op te lossen, zijn dus niet te
verwachten
Mooie verhalen vertellen over hoe fantastisch het bestuur van Wijdemeren het wel doet, dat
kan Ties Hagen heel goed. 0p dorpsavonden steekt hij met stemverheffing de loftrompet, die
zo langzamerhand aardig vals begint te klinken.
Een aapje op de rug van het CDA. Ja, dan handel je niet meer vrijuit, dan moet je je drager te
vriend houden. En daar is Ties Hagen geknipt voor.
Putter

