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Wie zijn de smaakmakers bij de verkiezingen?
Ruud Lammers doet voor de tweede keer mee met
Onafhankelijk Papendrecht. ,,Ik denk dat ik een van de
actiefste raadsleden in Papendrecht ben.’’ 

Elcke van der Heijden

N
aar eigen zeggen wist
hij tijdens zijn mid-
delbare schooltijd al
dat hij iets in de poli-
tiek zou gaan doen.

,,Ik wist alleen nog niet wat’’, ver-
telt Ruud Lammers. In de jaren 90
is hij betrokken geraakt bij de
PvdA in Amsterdam, waar hij en-
kele jaren in het bestuur heeft ge-
zeten. ,,Daarna ben ik minder ac-
tief geworden en heb ik me gestort
op mijn werk in de cultuursector’’,
zegt hij. 

Toen Lammers in 2007 in Pa-
pendrecht kwam wonen, begon
het toch weer te kriebelen. ,,Ik
wilde wat betekenen voor de
plaats waar ik woon. Dus toen heb
ik samen met Trijntje nieuw leven

geblazen in D66’’, zegt de Papen-
drechter over zijn politieke voor-
geschiedenis. In 2010 kwam hij in
de raad voor die partij, al was dat
van korte duur. ,,Het ging best
leuk, maar in november 2011 ben
ik eruit gestapt. Ik vond dat we het
met elkaar moesten bepalen en dat
kon niet.’’ 

Lammers ging verder onder de
naam Lijst Lammers en deed in

2014 voor het eerst mee aan de lo-
kale verkiezingen met de partij
Onafhankelijk Papendrecht. ,,We
hadden net niet genoeg stemmen
voor twee zetels. Bij deze verkie-
zingen hoop ik er een te winnen,
misschien wel twee. Ik heb er heel
hard aan getrokken de afgelopen
jaren. Ik denk dat ik een van de ac-
tiefste raadsleden in Papendrecht
ben.’’ 

Record
Dat hij actief is, was te zien aan
bijvoorbeeld de vele brieven en 
e-mails die Lammers verstuurde
over politieke onderwerpen in het
dorp. In 2013 boekte hij zelfs nog
een record: Lammers stelde 58
schriftelijke vragen over het plan
voor de bouw van windmolens bij
Alblasserdam. ,,We diepen onder-
werpen uit en behalen daar ook
resultaat mee.’’ 

Hoewel Lammers het zelf actief
noemt, roept zijn werkwijze bij
collega’s van andere partijen regel-
matig irritatie op. Dat ligt volgens
de lijsttrekker vooral aan het feit
dat zijn partij nieuw is. ,,Het gaat
ook om een stukje gunning. Een
nieuwe partij is altijd vervelend,
andere partijen hebben dan toch
wat laten liggen.’’ 

Als voorbeeld noemt Lammers
de discussie over de plannen voor
komst van een Aldi naar de hui-
dige bibliotheek, waar hij fel op te-
gen was. ,,Dan ben je op dat mo-
ment niet geliefd bij collega’s. Mis-
schien hadden ze het onderwerp
zelf wel willen oppakken, mis-
schien is het een stukje jaloezie.’’
Toch is Lammers van mening dat
het de laatste tijd beter gaat
binnen de raad. ,,Inmid-

dels zijn de verhoudingen redelijk.
Het is niet vijandig.’’

Wat volgens de fractievoorzitter
wel mag veranderen in de raad is
de wijze van politiek bedrijven.
,,Neem de burger nu eens serieus,
dan kun je op een goede dialoog
rekenen. De politiek heeft zich op-
gesloten in een eigen wereld, on-

der een stolp’’, zegt Lammers
terwijl hij een glazen pot

ondersteboven op de eettafel zet.
,,Ik ben een dienend persoon. Als
politicus moet je dat ook wel zijn
en in dialoog gaan met de mensen.
Je moet van je voetstuk afstappen
en je afvragen wat het beste is voor
Papendrecht.’’ Hij pleit daarom
voor meer contact met inwoners.
,,Daar is een slag te halen. De hou-
ding van de overheid moet beter,
niet alleen in de gemeente.’’
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STANDPUNTEN

,,Het belangrijkste is natuurlijk dat
we opkomen voor de belangen
van Papendrechters. We hebben
het verdeeld in verschillende the-
ma’s. Eén daarvan is het vergro-
ten van de veiligheid. Waar een
zebrapad of een rotonde kan
komen, zeggen wij: doen!’’, legt
Lammers uit. Ook het groenbe-
leid in de gemeente mag van hem
op de schop. ,,Er moeten bomen

bij. Niet meer het beleid
van een boom weg en
een boom terug. Er moe-
ten ook meer struiken en mos-
wanden komen. Natuurlijk binnen
wat haalbaar is.’’  
Een ander standpunt van de par-
tij is het verbeteren van de be-
reikbaarheid van Papendrecht.
,,We willen een tunnel in plaats
van de brug tussen Dordrecht en

Papendrecht. De A15
wordt straks aangepakt

en de A16 ook, maar die
brug blijft. Dat wordt een

groot probleem’’, verwacht Lam-
mers. ,,En we pleiten voor een
metro, of lightrail zoals ze dat te-
genwoordig noemen. Trek de
MerwedeLingelijn door voor een
betere verbinding met Rotter-
dam.’’ 

LIEVELINGSRECEPT

POLITIEKE TERM

Oeps!
,,Voor de
verkie-
zingscam-
pagne gin-
gen we bij
de muziek-
tent, een
van de
meest ka-
rakteris-
tieke plek-
ken van Papendrecht, wat foto’s
van de kandidaten maken. We
waren lekker bezig met het ma-
ken van foto’s toen ik plots de
ingeving kreeg ook een foto in
de muziektent te maken. Toen
de foto in de media kwam,
kreeg ik een boze voorzitter van
de stichting Dorpsbehoud aan
mijn broek. Waar ik het lef van-
daan haalde om zonder toe-
stemming een foto in de mu-
ziektent te maken. Ik bood ex-
cuses aan, maar die werden he-
laas niet aanvaard. Achteraf had
ik natuurlijk toestemming
moeten vragen. Voortaan zul-
len we maar geen foto’s meer in
de muziektent maken.’’ 

,,We zijn druk bezig met flyeren.
Iedereen uit de partij heeft een
wijk onder zijn hoede en ko-
mende zaterdag en de zaterdag
voor de verkiezingen gaan we
ook naar De Meent. We hebben
in totaal 15.000 flyers laten
drukken dus we moeten nog
flink aan de bak. En ik ga nog
posters ophangen op de bor-
den.’’

,,Als politicus moet je verant-
woordelijkheid nemen voor je
omgeving’’, is het motto van
Ruud Lammers. ,,Ik ben betrok-
ken bij de mensen, de omgeving
en de gemeente waarin ik woon.
Ik wil me inspannen om iets te
betekenen voor het geheel, dat
is mijn drijfveer. Het voordeel
dat ik in een onafhankelijke par-
tij zit, is dat niemand voor ons
bepaalt. Wij kunnen echt opko-
men voor Papendrechters zon-
der dat we worden teruggeflo-
ten. We hoeven niet in het
keurslijf van een landelijke par-
tij.’’ 

AGENDA

,,Ik vind bijna alles
lekker. Maar waar 
ik echt van houd is
Italiaans eten. Mijn
favoriet is scalop-
pine met marsala-
saus en spaghetti
met een goede sa-
lade erbij. En dan
natuurlijk ook een

glaasje rode wijn’’,
zo vertelt Ruud Lam-
mers. 
Waar de liefde voor
Italiaans eten van-
daan komt? ,,Heel
ver voor me heb ik
Italiaanse roots en ik
kom er ook graag.
Vrienden van ons

wonen in de buurt
van het Gardameer.
Overigens vind ik
niet alleen Italiaans
eten lekker. Draad-
jesvlees vind ik bij-
voorbeeld heerlijk.
En gisteren aten we
nog boerenkool, ook
lekker.’’ 
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