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FOCUS HAAGLANDEN

Haaglander en Metropoliet
Hij schreef wel vaker in vakbladen en ook in de
Haagse Courant. Zijn columncarrière voor Focus
Haaglanden begon halverwege 2007. Nu, begin
2011, komt er een einde aan dat tijdperk.
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Columnist Luigi van Leeuwen, Haaglander, nog
een keer aan het woord in Focus.
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n zijn kantoor in Zoetermeer gaat
Luigi van Leeuwen er goed voor zitten. Op tafel liggen wat papieren waar
hij af en toe in bladert. Van Leeuwen:
“Halverwege 2007 eindigde de periode
dat ik waarnemend burgemeester was in
Wassenaar en daarmee ook het lidmaatschap van het dagelijks bestuur van
Haaglanden. Ik vind het leuk om af en
toe stukjes te schrijven en door de specifieke bestuurlijke kennis die ik had –
en tegelijk de afwezigheid van politieke
verantwoordelijkheid – was ik op dat
moment de ideale columnschrijver voor
Focus.
Als ik zo terugkijk, zijn er veel verschillende onderwerpen langs gekomen.
Soms aan de hand van het thema van
Focus, bijvoorbeeld Water of Duurzaamheid. Vaak ook schreef ik over een actueel onderwerp.

van aansluiten bij Rotterdam of bij Den
Haag. In de Metropoolregio krijgen ze
‘the best of both worlds’. Ik zie de
Metropoolregio ook nog wel een knipoog naar Leiden en de Drechtsteden
maken.

Een van mijn laatste columns ging bijvoorbeeld over de Metropoolregio. Ik
vind het een goede zaak dat Haaglanden
en de stadsregio Rotterdam elkaar
steeds beter vinden. Het is zelfs vreemd
dat die samenwerking nu pas echt van
de grond komt, want ze vullen elkaar
perfect aan. De samenwerking biedt
Rotterdam een directe verbinding met
het regeringscentrum. Voor Haaglanden
betekent het een stevigere band met het
bedrijfsleven. Maar ook voor de
gemeenten in Haaglanden is het een
grote kans. Gemeente Westland bijvoorbeeld twijfelde ooit over de voordelen

Waar ik me wel over verbaas, is de nieuwe politie-indeling, waarbij Haaglanden
is ingedeeld bij Midden-Holland. Daarbij is de arrondissementsindeling van
de gerechtelijke kaart gevolgd. Als de
samenwerking in de regio echt vorm
krijgt – en veiligheid is daarbinnen
ongetwijfeld een prioriteit – is dat niet
handig. Maar misschien is daar nog wel
wat over te lobbyen.
Laatst zei iemand dat er toch wel een
heel fors verschil in grootte en omvang
zit tussen de gemeenten in die mogelijk
toekomstige Metropoolregio. ‘Nou en?’

denk ik dan. Het hoeft toch niet allemaal in dezelfde pressure cooker? Als
de gemeenten bestand zijn tegen de
dynamiek, laat ze dan.
De gemeente is een goede basis om vanuit te praten. Ze zijn democratisch ingebed. Inwoners kunnen goed hun stem
laten horen en invloed uitoefenen. En
echt hele kleine gemeenten zijn er
inmiddels niet meer in Haaglanden. We
zijn al van zestien naar negen gemeenten gegaan.
Ook los van Haaglanden zie je trouwens
samenwerking ontstaan, bijvoorbeeld
tussen Delft en Rijswijk en tussen Zoetermeer en Lansingerland. Over die
zaken heb ik graag geschreven en
natuurlijk blijf ik het volgen. En wie
weet schrijf ik er ooit nog weleens een
ingezonden brief over, als Haaglander
en als Metropoliet.”
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