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Hospice Lansingerland heeft een onmisbare functie verworven in onze gemeente. Een 
hospice, soms ook hospitium genoemd, is een instelling met een huiselijke sfeer die zich 
in terminale zorg heeft gespecialiseerd. Zo’n voorziening is belangrijk in onze pluriforme 
en geciviliseerde samenleving. Deze creëert een palet aan mogelijkheden voor mensen 
in hun laatste levensfase en is hét kenniscentrum van palliatieve zorg. Naast drie 
professionals zetten zo’n zeventig charismatische vrijwilligers zich hiervoor in.

Onze gemeente kent vele issues en de beleidsthema’s zijn divers. Veiligheid is thans 
een van de topprioriteiten en is zowel in objectieve als in subjectieve termen te duiden. 
Ondanks vele inbraken blijkt uit veiligheidsanalyses dat Lansingerland een relatief 
veilige gemeente is. Een inbraak heeft vaak negatieve gevolgen met een grote impact.

Materiële schade is natuurlijk vervelend, maar de psychische schade is veel groter. 
Inbraakpreventie is dan ook een belangrijk initiatief. Een goed hang-en-sluitwerk is 
daarbij onontbeerlijk met of zonder fraai geciseleerd slot. Soms wordt er door malafide 
bedrijven huis aan huis gecolporteerd of worden flyers verspreid. 

Voor drugsdealers, straatrovers en zakkenrollers geldt in onze gemeente een 
zerotolerancebeleid en recidivisten kunnen rekenen op een verblijf in een penitentiaire 
inrichting.

De dualistische gemeenteraad speelt een belangrijke rol bij het reilen en zeilen in onze 
gemeente. Sommige raadsleden lobbyen of nemen initiatieven om als toeristische 
trekpleister coffeeshops te vestigen of kinky parenclubs mogelijk te maken. Onze 
ambitieuze burgemeester vindt dit een tendentieus scenario. Hij wil daar niets van 
weten en verwijst dit vermaledijde plan direct naar de prullenbak.

Lansingerland heeft veel natuurschoon waar je ’s morgens in de heiige velden nog 
berenklauw, dollekervel en het sint-janskruid kunt vinden. Met carillonklanken op de 
achtergrond vormt de zogenaamde achtertuin, Recreatieschap Rottemeren, een labyrint 
van transcendente schoonheid. Continu recreëren hier ongelooflijk veel forensen, 
waarvan velen woonachtig zijn in de Vinex-wijken. Al wandelend en joggend genieten 
zij van de wijde verten. 

De barragezinnen:

1 Ex-delinquenten associëren een gevangenis niet met een in renaissancistische stijl 
verbouwd hotel, zoals nogal wat burgers denken.

2 Tijdens de raadsvergaderingen is er in het politieke discours een strak protocol met 
moties en amendementen; een raadslid moet niet alleen retorische gaven hebben, 
maar ook gepassioneerd zijn.


