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Geluidloze auto’s

Digitale techniek

Ramp voor slechtzienden

Wantrouw mens, niet ding

De heer Smiers gaat in zijn stuk ‘Eindelijk een auto die geen lawaai maakt...’
(NRC, 10 april) uit van ziende mensen.
Ik nodig de heer Smiers graag uit om
een keer met een verduisterde bril op
aan het verkeer deel te nemen, misschien begrijpt hij dan waarom een bepaalde groep mensen ervoor pleit om
auto’s niet stil te laten zijn. Het is dezelfde groep die ook fietsers niet hoort
aankomen en er dus tegenaan lopen,
met alle gevolgen van dien. Die groep
is namelijk slechtziend of blind. Om
een dergelijke groep te slachtofferen
om zijn stilte te creëren is morbide!
Tilly Noord Schiedam

De aandacht voor de snelle ontwikkeling van digitale technieken heeft interessante artikelen opgeleverd, zoals
dat van Maxim Februari (NRC, 12
april). Een belangwekkend bijverschijnsel wordt door hem geïllustreerd. Techniek wordt al gauw gezien als een ontembaar, geheimzinnig
en bedreigend beest. De techniek zelf,
die wellicht voor velen behulpzaam is,
wordt als een kwaad weggezet, terwijl
bedoeld wordt dat ze misbruikt wordt
voor onjuiste doeleinden. In beginsel
zijn technische toepassingen hulpmiddelen die mensen maken om er iets
mee te bereiken. Met name vanwege
dat laatste is het goed om daar ethische
vragen bij te stellen. Zo kun je een
steen gebruiken om er noten mee te
kraken, maar ook hersenpannen. Zo
begrijpen we de techniek van een auto
nauwelijks meer, maar stellen we wel
eisen aan het ding en aan het gebruik
ervan met verkeersregels. Echter, de
basis van de argwaan tegen techniek
ligt vooral in twijfel over een prudente
toepassing. Omdat overheden of de
vrije markt alle beschikbare middelen
zouden kunnen gebruiken, moet gevaarlijk gebruik worden tegengegaan.

Koningsdag

Soms is ‘bezet’ toch beter
NRC van 11 april meldt dat de gemeente
Amsterdam klachten heeft gekregen
van mensen die zich gekwetst voelen
door het woord ‘bezet’ op de stoep
met Koningsdag. Om een plekje te reserveren adviseert de gemeente om je
initialen op de stoep te schrijven.
Goed idee, ga ik écht doen!
Sander Smit Amsterdam
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Dit is vooral een taak voor de overheid.
Jammer genoeg behoort ook de overheid tot de dubieuze toepassers, bijvoorbeeld door privacygevoelige informatie te verzamelen zonder verdenking van strafbaarheid.
We moeten niet de techniek vrezen,
maar diegenen die het willen misbruiken.
Dr. Derk Oddens Veldhoven

Vergelijking ziekenhuizen

Stroom uit varkensmest

Dierenleed is niet ‘groen’
In het artikel ‘Airbnb voor groene
stroom’ (NRC 11, april) noemt Renée
Postma de energie uit varkensmest
„eerlijk, goedkoop en groen”.
Hoe schijnheilig is dat als daar duizenden varkens voor nodig zijn, die hun
leven lang geen daglicht zien?
Jannet Fink Leiden

Getal zinloos zonder context Onderwijs
In de Bergman Kliniek in Naarden worden 24 keer meer hernia-operaties uitgevoerd dan in het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, blijkt uit cijfers van
zorgverzekeraars. (NRC, 9 april.)
In Naarden komen vooral patiënten
die elders al voor operatie zijn geïndiceerd door neuroloog en/of neurochirurg en op een wachtlijst staan of komen. De indicatie tot opereren is dus
in een zeer groot aantal gevallen al gesteld en is bij de overige niet anders
dan gebruikelijk volgens de richtlijnen
van de beroepsgroep. Ook de wens van
de patiënt met veel pijn speelt een rol.
Getallen zonder context: je hebt er
niets aan.
Dr. D.J. Zeilstra, neurochirurg Bergman
Kliniek en Nedspine

Mbo genoeg voor kleuterjuf
Na lezing van het artikel van vrijdag 11
april over de moeilijk geworden lerarenopleiding pleit ik voor het volgende: het starten van een lerarenopleiding zoals die bestond voor de invoer
van de Wet op het Basisonderwijs .
Een aparte opleiding om kleuters te
begeleiden en een opleiding voor de
leerjaren groep drie tot en met groep
acht.
Om kleuters les te geven heb je heel andere kwaliteiten nodig dan voor kinderen die ouder zijn. Die doelgroep
vraagt meer inhoudelijke kennis. Er
zullen zeer veel mbo’ers zijn die goed
met kleine kinderen kunnen omgaan,
creatief zijn en verhalen kunnen ver-

tellen. Wiskundig inzicht is voor zo’n
opleiding niet nodig en juist op wiskunde struikelen veel studenten.
Lenie de Zwart Den Haag

Maak Frans ook verplicht
Het hoofdredactioneel commentaar
van 10 april wijst terecht op het belang
van kennis van het Duits. Het had ook
over het Frans kunnen gaan. In mijn
tijd (ik ben van 1945) waren Frans,
Duits en Engels op de middelbare
school verplicht tot aan het eindexamen toe. Was die ‘luxe’ soms niet langer vol te houden? Moest deze ‘overdaad’ teruggedrongen worden ten faveure van belangrijkere vakken? Van
tenminste twee vreemde talen is kennis op een goed niveau nodig. Dat zou
een nationale zaak moeten zijn en dus
te belangrijk om aan de keuzevrijheid
van scholieren over te laten.
Wim de Waal Waalwijk

Griekenland

Toerisme redt de bedelaar
Op 2 april lazen wij in deze krant dat
Europa opnieuw miljarden staatssteun aan Griekenland gaat overmaken. 8,3 miljard euro om precies te
zijn. Met name de Griekse mkb-ondernemers, waarvan een groot deel werkzaam is (of inmiddels ‘was’) in de toeristenindustrie zullen hier nauwelijks
van profiteren. Waarom pakken wij de
hulp aan de Grieken niet anders aan?
Bijvoorbeeld door aan alle Europese
gezinnen een voucher te geven die ze
naar believen in de Griekse horeca of
andere middenstand kunnen besteden. Het mooiste exportproduct van
Griekenland is immers het land zelf als
vakantiebestemming, met prachtig
klimaat en goedkoop verblijf. Dat bedrag komt zo ten goede aan de plaatselijke ondernemers, en de vouchers
worden betaald van de 8,3 miljard aan
noodhulp. Op deze wijze zullen vele
Europese belastingbetalers de weg
naar dit mooie land weer weten te vinden, en hun afkeer van de Grieken als
de bedelaars van Europa zullen doen
vergeten.
Philip Todd Amsterdam.

Correcties en aanvullingen

ILLUSTRATIE PAT BAGLEY

Roerstreek Lokaal!

Huursector

Puntensysteem belemmert doorstroming op woningmarkt: afschaffen dus
Het kabinet wil tijdelijke huurcontracten mogelijk maken voor specifieke doelgroepen als starters en grote gezinnen. Daarnaast wordt het puntenstelsel aangepast. Goede hervormingen,
maar voor huurders verandert nog te weinig.
Het gebrekkige fundament van het puntenstelsel
blijft nu overeind. Dat houdt helaas ook in de toekomst invloed op de huurprijs. Daarnaast leidt
een bevroren liberalisatiegrens niet tot meer
doorstroming of minder scheefwonen en blijft
het puntenstelsel voor (studenten)kamers bestaan. Dit maakt de markt zinloos complex. Meer
flexibiliteit is een eerste oplossing voor meer
doorstroming en een beter afgestemd aanbod.
Ons voorstel is om het puntenstelsel geleidelijk af
te bouwen. Dat leidt op een aantal A-locaties tot
hogere huren, maar daartegenover staat: een
veel ruimer gebied met een groter en beter afge-

stemd aanbod van huurwoningen die voor de
grote meerderheid betaalbaar zijn. Ten tweede
adviseren we om met minder regels meer uit te
gaan van contractsvrijheid tussen huurder en
verhuurder. Die bepalen dan in toenemende mate zelf zaken als huurprijs en opzegtermijn. Dat
soort onderlinge afspraken maakt de transparantie en duidelijkheid over de rechten van (tijdelijke
of antikraak)huurders ook alleen maar groter.
Woningcorporaties moeten ook zelf kunnen beoordelen of een specifieke huurder naast huurbescherming behoefte heeft aan sociale ondersteuning. Tot slot gaan de hervormingen niet in
op een andere oplossing voor beter maatwerk en
lagere kosten: de uitbesteding van administratieve verhuur- en beheertaken aan marktspecialisten. Die kunnen flexibeler inspelen op de dynamiek van de markt en wensen van gemeentes of

huurders en werken bewezen efficiënter. Ze zorgen bijvoorbeeld voor grotere servicegerichtheid dankzij innovatieve online diensten. Bovendien realiseren ze schaalvoordelen en houden
daarmee de vaak hoge juridische en IT-kosten
laag. Zowel de kwetsbare als de zelfredzame
huurder (de overgrote meerderheid) is met bovenstaande maatregelen als beste geholpen. Beiden hebben straks meer te kiezen en maken een
grotere kans op een woning die beter is afgestemd op hun behoeften.
Bovendien kunnen corporaties zich zo meer
richten op hun maatschappelijke kerntaken zoals de aanpak van eenzaamheid en de bevordering van de leefbaarheid.
Frank van Min is eigenaar van de Wolf Huisvestingsgroep. Eerder adviseerde hij de Tweede Kamer over
flexibele huurcontracten.

In Van Roerstreek Lokaal tot Sterk Meppel buitenspel (9 april, p. 4-5) stond dat
Roerstreek Lokaal! buiten het college
valt. De partij is niet langer de grootste
partij – een raadslid stapte reeds op –
maar maakt wél deel uit van het nieuwe college, met CDA en PvdA.

Tuchtrecht.nl
In de rubriek Economie en Recht
(8 april, p. E7) over ‘de berispte advocaat’ staat dat „op tuchtrecht.nl in totaal vijftien uitspraken over advocaten
staan”. Die database bevat echter duizenden uitspraken over advocaten. Er
waren die week vijftien nieuwe uitspraken toegevoegd.

Ex-genoten
In de rubriek Ex-genoten (Lux, 12 april,
p. L23) zegt Harald Timmer: „Dat ze
een ander had, een man met wie ik bevriend was, maakte het niet makkelijker.” Dit zou de suggestie kunnen wekken dat Nicole Prins toen al een relatie
had met ‘die ander’ en dat dat de oorzaak was van de scheiding. Volgens de
geïnterviewden was dat niet het geval.

Verkeerde auteurs
Bij het artikel Starters kunnen vijf jaar
in sociale huurwoning (12 april, p. E7)
staat een foutieve auteursnaam. Het
artikel is geschreven door Rolinde
Hoorntje en Emilie van Outeren.

