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Afgelopen dinsdag en woensdag heeft de actiegroep Vroeg op Stap intensieve en 
constructieve gesprekken gevoerd met de Tweede Kamerfracties over het burgerinitiatief. 
Alle fracties zijn bezocht, behalve de Partij voor de Dieren. Op 16 mei is in Leeuwarden 
gesproken met Rita Verdonk. De balans van de gesprekken is als volgt. 
 
De SGP en de ChristenUnie steunen het burgerinitiatief volmondig. Lijnrecht tegenover deze 
twee sympathiserende fracties staat de VVD. Deze fractie wil niks weten van het initiatief en 
schuift de verantwoordelijkheid af naar de gemeenten. De resterende zijn fracties tegen 
landelijke sluitingstijden, maar zij zijn bereid met ons mee te denken beleid te ontwikkelen 
om jongeren vroeger op stap te krijgen. Rita Verdonk herkent het probleem ook en heeft 
toegezegd in discussie te gaan met andere disciplines om de sluitingstijden onder de loep te 
nemen. Overigens is het zo, dat alle fracties het door Vroeg op Stap gesignaleerde probleem 
van het late stappen en de negatieve en schadelijke gevolgen daarvan volledig erkennen. 
    
Hoe nu verder? Een meerderheid staat achter het voorstel om het burgerinitiatief van Vroeg 
op Stap te behandelen in een apart debat in plaats van op 22 mei (= voorstel van de 
verzoekschriftencommissie van de Tweede Kamer). De vrees is namelijk, dat het initiatief in 
de knel komt te zitten als gevolg van een overvolle agenda. Welnu; het initiatief verdient een 
volwassen en volwaardige behandeling door de politiek. Wij moeten namelijk niet vergeten 
dat het Vroeg op Stap gedachtegoed inmiddels gesteund wordt door een breed 
maatschappelijk draagvlak. 
 
Tot slot is het ons opgevallen, dat u en vele anderen pressie heeft uitgeoefend op de 
politieke fracties in Den Haag. Zij reageerden aangenaam ten aanzien van de vele reacties 
uit alle delen van Nederland. Wij willen u hartelijk danken voor uw inzet!.  
 
Myriam Loonen en Hannie Gorter 
Vroeg op Stap 
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