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Voorwoord

De kracht van de democratie is nergens zo tastbaar als in gemeenten. Op elke straathoek komen 

inwoners op voor een trapveldje, veiligheid in de straat of voor het behoud van een karakteristiek 

gebouw. 

Plaatselijke onderwerpen verenigingen mensen, ongeacht hun religie, politieke oriëntatie of 

favoriete voetbalclub. 

In Utrecht, Amstelveen en Edam-Volendam, maar ook in andere gemeenten , heb ik gezien en 

meegemaakt hoe lokale politieke partijen werken. Weliswaar verschilt de stijl per partij en zijn de 

thema’s even divers als gemeenten zelf. Maar één ding hebben ze gemeen: lokale partijen weten 

een snaar te raken bij de inwoners van onze gemeenten. Steeds meer mensen stemmen op lokale 

partijen.

Wat zegt dat over de samenleving? Over de lokale democratie? Wat leren lokale partijen ons 

over de politiek in het algemeen? De VNG heeft een aantal mensen van lokale partijen gevraagd 

om daarover na te denken. Daaruit is deze bundel voortgekomen. Veertien persoonlijke en 

verschillende verhalen over een divers palet van lokale partijen met een gemeenschappelijke 

noemer: herkenbaar en dichtbij. Ik hoop dat de verhalen inspirerend zijn voor ons allemaal.

Jan van Zanen 

Voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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annalies Usmany:

‘Wij zijn een factor van 
belang geworden’ 

‘Gemeentebelangen viert dit jaar zijn vijftigjarig bestaan. We zijn in 1966 opgericht uit protest 

tegen de destijds voorgenomen herindeling met Delfzijl. De toenmalige – inmiddels overleden - 

staatssecretaris Kappeyne van de Coppello kwam speciaal naar Appingedam om opheldering te 

vragen. De ironie is dat we er inmiddels anders over denken. De wereld is niet meer zoals in 1966, 

we hebben er zoveel taken bij gekregen dat schaalvergroting nodig is. In ons collegeprogramma 

staat het zo: We moeten veranderen om hetzelfde te blijven. Ik ben bij Gemeentebelangen gegaan 

omdat ik er veel mensen van kende en één van hen vroeg of ik lid wilde worden. Dat leek me wel 

wat, het waren allemaal mijn slag mensen en ik had over veel onderwerpen in Appingedam een 

mening. 

Over de verschillen tussen de lokale partij enerzijds en de landelijke partijen in de raad anderzijds 

ben ik niet zo uitgesproken. Als je de programma’s naast elkaar legt zie je nuanceverschillen, maar 

er zijn ook veel overeenkomsten. We zijn allemaal bezig met Appingedam en de regio, het gaat er 

lokaal vooral om op wie je wilt stemmen. Volgens mij zit daar onze kracht, onze lijst is altijd een 

echte afspiegeling van de bevolking. We zoeken mensen met een groot netwerk die op bepaalde 

terreinen goed thuis zijn, actieve mensen die midden in de samenleving staan. We houden goed in 

de gaten wat er leeft in de stad, maar trekken onze eigen lijn. Wij hebben net de discussie over het 

AZC achter de rug, daarbij bleek dat een deel van de meningen in de stad rauwer zijn dan we van 

tevoren hadden gehoopt. Toch hebben we besloten dat het AZC er moet komen, raadsleden zijn 

gekozen volksvertegenwoordigers met een eigen verantwoordelijkheid. Overigens dat is ook wel 

weer typisch Damsters, dat de raad unaniem voor de komst van een AZC heeft gestemd. Ik ben daar 

trots op. Het is wel belangrijk om te blijven uitleggen wat er is besloten en waarom.

Het al dan niet hebben van lijntjes met de landelijke politiek kan voor je werken, maar ook tegen 

je. Zo hebben wij veel last gehad van het succes van Wouter Bos in 2006. Het schommelt af en toe, 
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‘Na afloop van 
een scherp 
debat drinken 
partijen nog altijd 
een borrel’

of je nu landelijk of lokaal bent. Over het geheel genomen vind ik de lokale democratie stabiel, 

de kwaliteit van de debatten in onze raad is doorgaans goed. Soms gaat het op het scherpst 

van de snede, maar na afloop is het nog altijd zo dat de partijen zich weer verenigen en er een 

borrel op drinken. Ik vind het zelf wel belangrijk om niet alleen lokaal, maar ook landelijk actief 

te zijn. Vanuit de VNG-commissie Werk en Inkomen praat ik met staatssecretaris Klijnsma over 

armoedebeleid, daarvoor maakt het niets uit dat ik van Gemeentebelangen ben. We zijn een 

factor van belang geworden. Eén ding moet me nog van het hart: ik vind dat gelukszoekers die 

zich afscheiden van hun partij hun zetel moeten inleveren, ongeacht van welke partij je bent en 

dat zowel lokaal, provinciaal als landelijk. Zij hebben die zetel niet op 

persoonlijke titel, maar op de vleugels van hun partij gekregen.’

 

CV 
Annalies Usmany is sinds 2006 wethouder voor 

Gemeentebelangen in Appingedam, nu 10 jaar. 

Ze kwam in 2002 in de raad en werd meteen 

fractievoorzitter. Van beroep was ze eerder Hoofd 

Verkoop bij een landelijk installateur.
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rik Gommers:

‘Succes lokale partijen komt door 
veranderd politiek klimaat’

‘Winterswijks Belang is in 2005 opgericht als reactie op de manier van besturen van toen. Wij 

vonden dat er te weinig oog was voor de cultuurhistorie en de eigen kwaliteiten van Winterswijk. 

Een voorbeeld is het monumentale Strandbad Winterswijk, in de jaren dertig aangelegd als 

werkverschaffingsproject. Het bad raakte in verval en toen de zwemwaterkwaliteit niet meer 

voldeed  aan de richtlijnen, wilde de gemeente het sluiten. Tegenstanders begonnen de Stichting 

Behoud Strandbad, maar die kreeg geen enkel gehoor. Dat was één van de aanleidingen voor het 

oprichten van Winterswijks Belang, eind 2005. Na een harde campagne kwamen we in 2006 in één 

keer met acht zetels in de raad; meteen de grootste partij. Dat zijn we na drie perioden nog steeds, 

we zijn het stadium van eendagsvlieg voorbij. Het Strandbad is trouwens gerestaureerd, het loopt 

als een trein en het restaurant dat er is gevestigd kreeg onlangs een Michelinster. 

Partijen die lokaal zijn ontstaan zien politiek als een middel om doelen te bereiken, bij de 

landelijke lijkt het of politiek een doel op zich is geworden. In de raad zie je soms moties die zijn 

ingezet door het landelijke partijbureau die niet passen de plaatselijke situatie. Het belangrijkste 

thema voor ons is een bestuurscultuur die rekening houdt met elke vertegenwoordiging. We zijn 

begonnen een toekomstvisie op te stellen met de gehele raad. We wilden niet de zaken regelen 

met een dichtgetimmerd coalitieakkoord. Ook belangrijk: de betrokkenenparagraaf. Als we eens 

vergeten iemand te raadplegen, worden we daaraan onmiddellijk herinnerd. Zo is de cultuur 

nu. Een voorbeeld is de Winterswijkse aanpak voor ruimtelijke ontwikkelingen waarbij we met 

ontwikkelaars, eigenaren, buurtbewoners in workshops tot oplossingen komen die passen. We 

maken gebruik van lokale kennis. Het gaat erom mensen te betrekken en om duidelijk te zijn. Als 

je al weet dat je tegen een bepaalde variant nee gaat zeggen, zeg het dan meteen. Niet volgens de 

methode van de mediatrainers, maar eerlijk zoals je in de gewone omgang ook doet. Een inwoner 

die vindt dat een ondergrondse container niet voor zijn deur moet komen, mag een betere plek 
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aanwijzen. Maar als hij niet kan aantonen dat dit echt zo is, komt die container toch voor zijn 

woning. Mensen zijn dan niet blij met je beslissing, maar wel met hoe je ermee omgaat. 

Het succes van lokale partijen hangt samen met de verandering van het politieke klimaat. 

De tendens is om meer onderwerpen decentraal te regelen. Tegelijk zijn mensen mondiger, 

beter geïnformeerd en voortdurend met elkaar in contact. Steeds minder mensen zoeken hun 

vertegenwoordiging binnen de zuilen van vroeger. Het gaat nu meer over onderwerpen. Het is 

daarom goed dat de VNG na de laatste raadsverkiezingen een scoutingcommissie heeft ingesteld 

om meer vertegenwoordigers van lokale partijen in de VNG-commissies te krijgen. 

Dat past in de veranderde verhoudingen, al zijn we er nog niet.’

‘Niet de zaken 
regelen met een 
dichtgetimmerd 
coalitieakkoord’

CV
Rik Gommers is van beroep bedrijfskundig 

ingenieur en sinds 2006 wethouder in Winterswijk 

voor Winterswijks Belang. Hij was in 2005 

betrokken bij de oprichting van de partij. 
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marco pastors:

‘Aantal lokalen in VNG-commissies 
zal verder toenemen’

‘Lokale partijen zijn een machtsfactor van belang, op een derde van de raadszetels zit sinds de 

raadsverkiezingen van 2014 een vertegenwoordiger van een plaatselijke partij. Het succes van 

lokale partijen komt meestal doordat ze in het gat springen dat andere partijen laten liggen omdat 

ze andere oplossingen zien. In Rotterdam was dat de veiligheid, troep op straat en de problemen 

met de integratie. Pim Fortuyn was de goede persoon op het juiste moment. Het verhaal van 

Leefbaar Rotterdam is exemplarisch voor veel lokale partijen. Landelijke partijen staan onder 

druk van provinciale of landelijke collega’s om een bepaalde kant op te gaan. Als die partijen 

het landelijk slecht doen, is een alternatief dat niets te maken heeft met Den Haag een mooie 

proteststem. Lokale partijen buiten dat goed uit, maar dat is niet het enige. Succes duurt tot de 

volgende verkiezingen, je moet wel iets neerzetten om het vertrouwen waar te maken. In die zin 

moeten lokale partijen zich meer manifesteren en lokaal zichtbare dingen doen, zeker in kleine 

gemeenten. Je ziet dat lokale partijen altijd op campagne zijn, dat geeft een goed soort energie. 

Het is goed dat de VNG in 2014 een scoutingcommissie instelde om meer mensen van lokale 

partijen in de VNG-commissies te krijgen. Als de politieke verhoudingen zo ingrijpend zijn 

veranderd, moet je dat terugzien in de overlegstructuren. De VNG is een vertegenwoordigende 

organisatie. Destijds zaten lokale partijen op tien procent vertegenwoordigers van lokale partijen, 

we zijn uitgekomen op een percentage van twintig. Proportioneel zou het dertig procent moeten 

zijn, de scoutingcommissie is daarom niet helemaal tevreden. Plaatselijke partijen hebben een 

plaatselijke focus, maar een deel van het werk doe je in overleg met Den Haag. Het helpt ook 

andere lokale partijen als je daar invloed op kunt uitoefenen. Sommige gekwalificeerde mensen 

aarzelden over een kandidatuur voor een commissie omdat ze eerst lokaal ervaring willen opdoen 

in het bestuur. Ik verwacht dat het beter gaat als we een periode verder zijn. Afgezien daarvan 

hebben we met een verdubbeling van het aantal vertegenwoordigers een mooie slag gemaakt. 
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Zelf ben ik nu lid van het Curatorium van de VNG, een groep mensen uit het openbaar bestuur en 

de wetenschap die de VNG adviseert over wetenschappelijke ontwikkelingen die voor gemeenten 

van belang zijn. Democratische vernieuwing is één van die onderwerpen. In de politiek zijn 

de standpunten over sommige onderwerpen zo vastgeroest dat elke discussie daarover een 

routinepartijtje is dat eindigt in remise. Een burgertop kan een alternatief zijn, dat is razend 

interessant. Het is goed om bestuur en wetenschap te verbinden. Wat dat betreft is er nog veel 

te doen aan de ongelijkheid tussen lokale en landelijke partijen. De landelijke krijgen subsidie 

en hebben hun wetenschappelijke bureaus. Voor een gelijk speelveld moeten lokale partijen die 

faciliteiten ook krijgen.’ 

Je moet het 
vertrouwen van een 
proteststemmer 
wel waarmaken’

CV
Marco Pastors was van 2002 tot 2005 wethouder in Rotterdam 

voor Leefbaar Rotterdam. Van 2006 tot 2012 zat hij voor die 

partij als fractievoorzitter in de gemeenteraad. In 2012 werd 

hij directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. 

Hij was in 2014 voorzitter van de scoutingcommissie van de 

VNG die zocht naar kandidaten voor de VNG-commissies uit de 

geleding van de lokale partijen.
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doUwe oosterveen:

‘De boel bij elkaar brengen’

‘Hoe Gemeentebelangen De Wolden zo groot kon worden? We zijn aanwezig  in de samenleving. 

Geen feest of officiële opening of we zijn erbij.  Onze fractieleden zijn bekend in de dorpen, ze 

hebben hun voelsprieten in verenigingen. Als iemand de fractievergadering mist omdat hij die 

avond bij het Rode Kruis moet zijn, is dat in onze fractie geen punt. Je oor te luisteren leggen en er 

ook naar handelen, daar gaat het om. Je doet het als gemeenteraad goed als je durft los te laten, 

zeggenschap en verantwoordelijkheid durft te delen met inwoners. 

Wij hebben in De Wolden een fonds ingesteld voor maatschappelijke initiatieven, daarvoor gelden  

zo weinig mogelijk regels. Mensen met een goed plan kunnen daarvoor geld krijgen mits het 

algemeen belang ermee gediend is en ze de helft van de kosten zelf financieren.  Sommige mensen 

zeggen: maar dan hou je geen grip. Dat is zo, maar als mensen het er samen over eens zijn dat 

ze groene klinkers in de straat willen, wie zijn wij dan om te zeggen dat we dat niet willen. De 

gemeente is wel verantwoordelijk voor de veiligheid; als mensen hele gladde klinkers willen, gaan 

we dat niet doen. De kern van onze kijk op de lokale democratie is: minder regels, meer maatwerk 

en bottom up besturen. De gemeente is verantwoordelijk voor de sociale zekerheid, zorg, 

openbare orde en veiligheid, maar voor de inrichting van de eigen leefomgeving zijn de mensen 

zelf aan zet. Dat gaat goed in De Wolden, de sociale samenhang in de dorpen is groot. Wat niet 

helemaal toevallig is, want we hebben al meer dan tien jaar geleden aan alle dorpen gevraagd een 

vereniging voor dorpsbelangen op te richten. Zowel de raad als het college overleggen geregeld 

met dorpsbelangen, bijvoorbeeld in de aanloop naar de kadernota. Dat leidt vaak tot wijzigingen 

en als bepaalde wensen niet worden gehonoreerd dan wordt dit beargumenteerd. Vaak kunnen 

mensen er wel mee leven dat je vanuit je verantwoordelijkheid als raad een andere beslissing 

neemt. 

Het verschil tussen een landelijke en een lokale partij is dat wij pluriform zijn, we hebben alle 

politieke kleuren. Dat geeft soms enerverende fractievergaderingen, dat is niet erg. Het staat 
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fractieleden altijd vrij om anders te stemmen, alles is een vrije kwestie. Maar dat gebeurt niet 

vaak, we komen er meestal wel uit.  De boel bij elkaar brengen, dat past ook bij de cultuur 

van De Wolden.

Een nationaal netwerk mis ik niet.  Toen we ons wilden verzetten tegen de aanwijzing van 

Ruinerwold als beschermd dorpsgezicht, hebben we daar onze eigen  ludieke vorm voor gevonden  

én gehoor gekregen.’

‘Je doet het als 
gemeenteraad 
goed als je durft 
los te laten’

CV
Douwe Oosterveen is sinds 2006 raadslid en 

fractievoorzitter van Gemeentebelangen in De 

Wolden. De fractie is met acht zetels de grootste 

van de gemeenteraad die totaal 19 zetels telt. 
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Gerard rabelink:

‘Mensen zijn mondiger, alles 
gaat sneller en directer’ 

‘Is het een voordeel of een nadeel om een partijloze burgemeester te zijn? Ik zou het niet kunnen 

zeggen. Hoe dan ook, je kunt ook zonder partij landelijk actief zijn in organisaties zoals de VNG. 

Mijn ervaring is dat ook een partijloze burgemeester ingang krijgt bij de landelijke politiek. 

In onze gemeenteraad zitten zowel lokale als landelijke politieke partijen, ze zijn me allemaal 

even lief. In zijn algemeenheid gaat het er in de lokale democratie om, dicht bij de burger te staan 

en goed te luisteren naar wat er leeft. De tendens is dat lokale partijen groter worden, mogelijk 

omdat kiezers denken dat lokale partijen dichter bij de gemeenschap staan dan de anderen. 

Dat is overigens niet mijn beeld. Het is een opgave voor alle partijen om te zorgen dat mensen 

vertrouwen houden in het bestuur. De maatschappij verandert, mensen zijn mondiger, alles gaat 

sneller en directer. De vraag is hoe de politiek daarop kan inspelen.

Een open debat met inwoners en het betrekken van inwoners bij het besluitvormingsproces is van 

belang, waarmee niet is gezegd dat wensen van inwoners altijd worden gerealiseerd. De komst 

van de sociale media is een keerpunt. Mensen kunnen daardoor direct reageren op uitspraken 

van bestuurders, die reacties zijn niet altijd even genuanceerd. Het risico is dat het bestuur minder 

stabiel wordt en er meer ad hoc beslissingen worden genomen. Het is niet meer zo dat mensen zich 

vereenzelvigen met hun partij zoals vroeger. Veel mensen hebben een afkeer van de politiek, ze 

nemen er afstand van. Voor de bestuurders is de vraag hoe zij inwoners kunnen betrekken bij de 

publieke zaak. Misschien moeten we dat niet meer benoemen als politiek, maar als samen inhoud 

geven aan dorpsgemeenschappen en leefgemeenschappen. Onze gemeenteraad en het college van 

B en W doen dit nu bijvoorbeeld met de ontwikkeling van een masterplan voor Renesse, daarbij 

doen vertegenwoordigers van alle belanghebbenden actief mee in de stuurgroep. Dit past in de 

visie van ons college om verantwoordelijkheid te delen met inwoners en hen eigenaar te maken 

van de ontwikkelingen. Dat betekent niet dat iedereen altijd zijn zin krijgt, wel dat je met elkaar 
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een open debat aangaat. Ik geloof in de kracht van burgers en in de kracht van lokale democratie. 

Het sleutelwoord is dat raadsleden en bestuurders in de gemeenschap herkenbare figuren zijn. 

Over de kwaliteit van raadsleden maak ik me niet zoveel zorgen. Ik heb vooral respect voor mensen 

die de verantwoordelijkheid willen nemen. Het kost veel tijd, energie en inzet en wanneer doe je 

het goed? Je kunt niet alleen maar populaire maatregelen nemen.’

‘Bestuurder 
krijgt van alles 
naar zijn hoofd 
geslingerd’

CV
Gerard Rabelink is sinds 2009 burgemeester van 

Schouwen-Duiveland. Hij zat vanaf 1994 als lid van de 

lokale partij WOS (Werkgroep Oud Gastel Stampersgat) 

in de gemeenteraad van Oud en Nieuw Gastel en na de 

gemeentelijke herindeling in de raad van Halderberg. Daar 

was hij van 1999 tot 2003 wethouder. In 2003 werd Rabelink 

burgmeester van de toenmalige gemeente Maasbree.
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Gerrit jan Gorter:

‘Kiezers stemmen lokaal op 
mensen die ze kennen’

‘De raad van Zeewolde wilde destijds een onafhankelijke, bindende factor als burgemeester. Dat ik 

partijloos was paste daar wel bij, er was toen een raad met partijen die allemaal bijna even groot 

waren. 

Vroeger in Raalte was ik actief in het jeugd- en jongerenwerk, de lokale politiek had daar destijds 

nauwelijks geld voor over, bij de gemeenteraad ging ik daarover inspreken. Zo werd ik gevraagd 

als lijsttrekker van Gemeentebelangen, een nieuwe partij met een jong geluid. In die fractie 

zaten mensen die hun sporen hadden verdiend in sociaal-maatschappelijke verenigingen in de 

verschillende dorpen. Dat is voor mij ook het belangrijkste van de lokale democratie, mensen 

stemmen lokaal vaak op kandidaten die ze kennen. Kiezers kunnen bij wijze van spreken landelijk 

VVD stemmen en lokaal PvdA omdat ze de persoon vertrouwen en graag mogen.

Lokale partijen worden soms succesvol omdat ze een ander geluid laten horen, bijvoorbeeld als één 

landelijke partij in de gemeente te lang het alleenrecht heeft. Of omdat burgers in het algemeen 

niet veel op hebben met politiek. Ik heb het altijd als een voordeel ervaren dat je niet in een hokje 

kunt worden geplaatst. Het is nooit een beletsel geweest voor mijn landelijke netwerk, ik ben altijd 

actief geweest in provinciale en in VNG-commissies. Met de lokale partijen in Salland hadden wij 

in de beginjaren een mooi samenwerkingsverband waarbij we volop gebruik maakten van elkaars 

kennis. In een naburige gemeente zat iemand die planoloog was, die hielp ons met het maken van 

een eigen structuurvisie. Zelf bracht ik – als beleidsambtenaar van Deventer – mijn kennis in van de 

APV.

Macht en zeggenschap delen met inwoners is goed, maar het is wel belangrijk dat raadsleden 

niet achter die ene inspreker met z’n grote mond aanlopen. Burgers hebben allemaal 
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verschillende belangen, het is de taak van de democratie om daar de goede mix van te maken. Als 

volksvertegenwoordiger moet je ook de mensen horen die stil in een woonwijk zitten. We hebben 

hier onlangs de discussie gehad over het asielzoekerscentrum. Daarbij hebben we apart gesproken 

met belangengroepen, onder meer voorstanders, tegenstanders, kerken, uitzendbureaus, 

ondernemers. Het resultaat is dat we een AZC hebben met een platform van vrijwilligers waarin 

meer dan tweehonderd mensen actief zijn. Gemeenten staan het dichtst bij burgers, daarin zit de 

kracht van de democratie. Praten met mensen, hen de kans geven om mee te praten en zichtbaar 

zijn. Als burgemeester steek ik daarom graag de handen uit de mouwen, bijvoorbeeld als er 

evenementen zijn. Ik wil midden in de samenleving staan, want 

daaraan heb ik mijn baan en mijn carrière te danken.’

‘Lokale partijen 
in Salland 
maakten volop 
gebruik van 
elkaars kennis’

CV 
Gerrit Jan Gorter is sinds 2007 partijloos 

burgemeester van Zeewolde. Hij begon zijn 

politieke carrière in 1986 als lijsttrekker en 

fractievoorzitter van Gemeentebelangen Raalte. In 

1994 werd hij wethouder in die gemeente.
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mariska sloot:

‘Lokale partij is onderdeel van 
de bevolkingskracht’

‘Dat landelijk 30% van de mensen stemt op een lokale partij illustreert dat ze hun directe 

leefomgeving belangrijk vinden. Mensen hebben vaak het gevoel dat ze niet serieus worden 

genomen en dat de politiek niet naar hen luistert. Landelijke partijen hebben een ideologische 

insteek waardoor ze onderwerpen op voorhand al op een bepaalde manier benaderen. Mensen 

willen dat je onbevooroordeeld naar ze luistert. Je hebt als lokale partij niet de ballast van een 

landelijk partijbureau of een Statenfractie die iets anders roept. 

Gezond Verstand Haren (GVH) is ontstaan uit het verzet tegen het plan voor een nieuw 

gemeentehuis en het verplaatsen van de sportvelden om een nieuwbouwwijk mogelijk te maken. 

In Haren zijn inwoners massaal tegen herindeling met Groningen, bij een burgerraadpleging zei 

75% van de opgekomen mensen nee. De twee partijen die tegen herindeling waren, GVH en D66, 

wonnen de verkiezingen. In een lokale democratie is het cruciaal om de kracht van burgers te 

waarderen. Mensen willen zelf dingen doen en meedenken, als lokale partij ben je onderdeel van 

die bevolkingskracht. Dat vraagt wel dat je er bent voor mensen: ik word vaak gebeld of gemaild 

en reageer altijd binnen 24 uur. Luisteren en terugkoppelen, dat is belangrijk, ook al kun je het niet 

altijd voor mensen regelen. In lokale partijen zitten veel ondernemers, die kennen mensen. Iemand 

in onze fractie is kapper, hij luistert altijd goed en weet precies wat er leeft. Het is belangrijk dat 

de raad een afspiegeling van de bevolking is. In het algemeen vind ik de kwaliteit van raadsleden 

goed, ook van andere partijen. Raadsleden krijgen veel op hun bord, het is veel werk waar in 

financieel opzicht niet veel tegenover staat. Maar ze doen het allemaal wel, daar heb ik veel 

respect voor. 

Van het ontbreken van een landelijk netwerk heb ik geen last, ik ben nooit beschroomd om 

mensen te bellen en krijg altijd wel gehoor. Het zou wel fijn zijn als lokale partijen landelijk kennis 
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konden delen of wetenschappelijk onderzoek doen. Bij de VNG kun je wel informatie vragen, 

alleen is het soms lastig dat het een paar dagen duurt voordat het antwoord er is. Je hebt soms 

behoefte aan iemand met kennis en ervaring die je meteen kan helpen. Landelijke partijen hebben 

dat met hun wetenschappelijke bureaus, zij krijgen ook subsidie vanuit Den 

Haag. Lokale partijen krijgen dat niet, terwijl we in gemeenten wel 

volwaardig meedoen. Daar klopt niets van, vind ik. 

Lokale partijen 
krijgen geen 
subsidie, 
landelijke wel. 
Dat klopt niet

CV 
Mariska Sloot is sinds 2014 wethouder voor de 

partij Gezond Verstand Haren. Ze richtte deze 

partij op in 2009 en kwam in 2010 in de raad 

(fractievoorzitter). In 2015 stond ze als tweede 

kandidaat op de lijst Onafhankelijke Senaatsfractie. 

Ze is steunfractielid van OSF en voor de Partij voor 

het Noorden in de Staten van Groningen.
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sanne van der GaaG:

‘De sleutels van de stad 
teruggeven aan de bewoners’

 ‘Jarenlang ben ik al politiek activist, bijvoorbeeld op het gebied van antiracisme en voor een 

eerlijkere verdeling van de welvaart , bijvoorbeeld tegen de afschaffing van de sociale werkplaats. 

De Haagse Stadspartij volgde ik op Facebook, op een dag nodigden ze me uit om als socioloog iets 

te zeggen over wijkaanpak en armoedebeleid. Zo ben ik erbij gekomen. 

De Haagse Stadspartij is ontstaan in de kringen rond het vroegere kraakpand de Blauwe Aanslag 

uit onvrede met de bestuurlijke cultuur van de Haagse politiek en de hegemonie van twee grote 

bestuurderspartijen die met z’n tweeën alles bepaalden.  Wij wilden dat de mensen in de stad meer 

te zeggen kregen. Sinds 18 jaar zitten we in de raad. Eerst als eenmansfractie, later met twee zetels 

en bij de laatste verkiezingen haalden we vijf zetels. Nu hebben we in de coalitie een wethouder. 

Dat is een flinke omschakeling. Wij zijn voorstander van een bestuurscultuur met veel ruimte voor 

de raad, maar in de praktijk levert dit soms spanning op in de coalitie.

Ons centrale vertrekpunt is dat wij de sleutels van de stad teruggeven aan de bewoners. Niet alleen 

door hen invloed te geven bij de besluitvorming en hen al bij de ontwikkeling van plannen te 

betrekken. Ook door aan te sluiten bij de initiatieven van bewoners, zoals bij de bewoners van het 

Zeeheldenkwartier die een sociale coöperatie oprichtten om gezamenlijk hun woningen te kunnen 

kopen. Die mensen hebben we met de Haagse Stadspartij ondersteund, in die zin bedrijven wij 

activistische politiek op een praktische manier. Elke maandag voorafgaand aan de raad houden we 

een openbare vergadering waarbij onze leden en kiezers input kunnen geven. Daar wordt best veel 

gebruik van gemaakt. We willen ons sowieso onderscheiden door politiek voor mensen begrijpelijk 

te maken; het systeem is nu zo ingewikkeld dat het mensen die niet hoog opgeleid zijn praktisch 

uitsluit. Bij ons zijn er heel veel raadsleden die werken op ministeries of in de Tweede Kamer. De 

lijntjes met de Tweede Kamer zijn daardoor ook veel korter dan in andere steden. Als Haagse 

Stadspartij hebben we die ingang niet. Bij complexe onderwerpen zoals de decentralisaties zou het 
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wel handig zijn om gebruik te kunnen maken van een landelijk wetenschappelijk bureau. Maar wij 

hebben wel veel voeling met de stad. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met de re-integratievoorziening 

in de bijstand. Daarvoor ga ik veel naar locaties waar mensen werken met behoud van uitkering, 

maak dossiers en stel er vragen over. Mensen weten ons ook goed te vinden. De slogan van onze 

partijleider Joris Wijsmuller, hij is nu wethouder, was: Sores? Bel Joris! Hij nam altijd de telefoon op, 

kwam langs en luisterde. Dat is nog steeds onze onderscheidende kracht. Luisteren naar burgers en 

politiek bedrijven van onderop, daarom stemmen mensen op ons.’

Aansluiten bij 
initiatieven 
van bewoners

CV 
Sanne van der Gaag zit sinds januari van dit 

jaar in de gemeenteraad van Den Haag voor de 

Haagse Stadspartij. Ze heeft sociologie gestudeerd 

en werkte eerder als beleidsmedewerker voor de 

Haagse Stadspartij.
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antoinette heUnks:

‘Typisch Boekelse dingen en 
een frisse blik van buiten’  

‘Onze partij is opgericht om in Boekel een ander geluid te laten  horen. Het is een partij voor mens, 

milieu en natuur. Dat waren en zijn de leidende thema’s. Vanaf 2006 zijn we met vier zetels - in een 

raad van in totaal vijftien zetels - de grootste partij en nemen we vanaf 2010 deel aan een coalitie 

van drie lokale partijen. We zijn de grootste gebleven ondanks stevige bezuinigingen en een 

lijsttrekkerswisseling. Onze wethouder hebben we aangetrokken van buiten. 

Het geheim van D.O.P. is dat we onafhankelijk zijn en niet gebonden aan politiek of religie. Vaak 

zijn de kandidaten op onze lijst actief met vrijwilligerswerk of in het verenigingsleven. We hebben 

zo veel mogelijk een mix van mensen die in Boekel zijn geboren en getogen en nieuwkomers. 

Zo is er voldoende aandacht voor typisch Boekelse dingen en er is de frisse blik van mensen die 

er van buiten tegenaan kijken. Wat onze kiezers aanspreekt is dat we als lokale partij werken 

op eigen kracht, we zijn honderd procent voor Boekel, een kleine zelfstandige gemeente. Van 

lokale raadsleden kan niet worden gezegd dat ze worden geleid door carrièredrift of financiële 

prikkels. De agenda van de landelijke partij speelt geen rol. Het gaat erom je met al je creativiteit 

in te zetten voor de eigen gemeenschap. Voor de kwaliteit van raadsleden is een universitaire 

opleiding geen garantie. De raad moet een afspiegeling zijn van de inwoners, je bent als raadslid 

in de eerste plaats volksvertegenwoordiger. Het komt erop aan te weten wat er leeft in het dorp, 

kennis en kunde kun je altijd wel binnen halen. Dat geldt in gelijke mate voor contacten met 

andere overheden. Omdat we in onze partij verschillende politieke invalshoeken verenigen, is het 

gemakkelijk om breed contact te leggen met de provincie of met Den Haag als dat nodig is. Door 

die politieke diversiteit hebben we soms heftige, maar goede debatten in de fractie. Maar we 

komen er meestal wel uit. In de coalitie zijn er soms ook flinke discussies, in onze bestuurscultuur 

is het wel denkbaar dat één van de coalitiepartijen een meerderheid zoekt bij de oppositie. Wij 

zijn als lokale partij voor samenwerking in de regio, maar we zijn wel kritisch op de democratische 
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legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen. We staan er als raad verder vanaf, maar we lopen 

flinke risico’s omdat we als kleine gemeente een klein budget hebben. In de regio ervaart men 

ons al een luis in de pels, maar ze waarderen onze kritiek wel. In onze eigen gemeenschap zijn 

vertrouwen en zo min mogelijk regeldruk belangrijke uitgangspunten. Zo hebben wij bijvoorbeeld 

het Boekelse model,  waarbij de regels voor welstand helemaal zijn losgelaten en er zijn meer van 

zulke dereguleringsmaatregelen die elders in Nederland navolging hebben gekregen.’

‘In de regio 
ervaart men 
ons als luis 
in de pels’

CV
Antoinette Heunks zit in de gemeenteraad van 

Boekel voor de Democratisch Onafhankelijke Partij 

Boekel. Ze kwam in de raad in 2002 en was toen 

ook lijsttrekker en fractievoorzitter. In 2012 droeg 

ze het fractievoorzitterschap over. 
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jan ten kate:

‘Principes staan vaak de 
oplossing in de weg’

‘In de fractie van Gemeentebelangen (Gb) De Wolden zitten alle politieke stromingen, na 

onze fractievergadering is vaak al alles gezegd wat er in de raad naar voren kan komen. Het 

kenmerkende voor Gb is dat iedereen met beide benen in de samenleving staat, we zijn breed 

actief in de gemeente. De lokale democratie functioneert van onderop, je moet werken vanuit de 

kracht van de samenleving en niet vanuit Den Haag bedenken: dit is goed voor u. Daarom ben ik zo 

voor de decentralisaties. Maar als gemeenten dan geld overhouden moet de landelijke politiek zich 

daar niet mee bemoeien. 

In De Wolden proberen we maatschappelijke vraagstukken op te lossen samen met inwoners door 

vooraf een rondetafelgesprek met alle belanghebbenden te organiseren. Onlangs bijvoorbeeld 

over de onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen. Is het een probleem? Waarom wonen 

die mensen daar? Dan blijkt dat het vooral gescheiden mensen zijn en jongeren die elders op de 

woningmarkt niet aan de bak komen. In onze benadering stellen we de mensen centraal, niet de 

regels. In dit opzicht is de nieuwe Omgevingswet een verbetering omdat er meer ruimte komt voor 

eigen beleid van gemeenten. Het gaat lokaal om de belangen van inwoners en niet om principiële 

gevechten. De landelijke politieke partijen houden zichzelf daarmee vaak in de houdgreep. 

Principes zijn maar al te vaak hinderpalen voor oplossingen. Lokaal moet je pragmatisch zijn: als 

het niet kan zoals het moet dan moet het zoals het kan. Gemeentebelangen De Wolden is ontstaan 

uit de verschillende lokale partijen na de herindeling, we zijn gestaag gegroeid van vier naar acht 

zetels. Het geheim is luisteren naar de inwoners. Vanzelfsprekend nemen we ook besluiten waar 

mensen niet gelukkig van worden. Maar als je bij ze op de koffie bent geweest snappen ze meestal 

wel dat jij een andere verantwoordelijkheid hebt. Liever geven we mensen zelf zoveel mogelijk 

verantwoordelijkheid. In Ruinerwold hebben de bewoners zelf het initiatief genomen voor de 

herstructurering van de Dorpsstraat toen daar toch alles op de schop moest in verband met het 
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vervangen van de riolering. Ze hebben zelf plannen uitgewerkt, de andere bewoners geraadpleegd 

en de helft van de financiering geregeld. Onder de dorpelingen is veel deskundigheid op dit 

terrein. Voor de gemeente was het wel een cultuuromslag. Vooral voor de technische mensen, 

uiteindelijk hebben ze wel de slag gemaakt omdat ze inzien wat een fantastisch project het was. 

Ik heb enorme waardering voor hoe dit is gegaan. Het project is een voorbeeld van hoe de lokale 

democratie zich ontwikkelt. Mensen willen zelf verantwoordelijkheid 

nemen, het gaat  lokaal om praktische zaken, niet om idealen.’

‘De kracht 
van de lokale 
samenleving, 
niet in Den Haag 
bedenken: dit 
is goed voor u’

CV
Jan ten Kate is van oorsprong melkveehouder. Sinds 

2002 zit hij in de gemeenteraad van De Wolden voor 

Gemeentebelangen, vanaf 2006 als fractievoorzitter. In 2010 

werd hij wethouder. De melkveehouderij wordt sindsdien 

gerund door zijn vrouw Nannie met hulp van een parttime 

medewerker en studerende zonen Koen en Tom.
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linda roos:

‘Het raadswerk heeft meer 
klasse gekregen’

 ‘Ik was altijd geïnteresseerd in architectuur en in monumenten. We hadden hier in Amstelveen een 

karakteristiek gebouw van het Leger des Heils met een interessante geschiedenis. De gemeente 

wilde het slopen, ik vond dat het bewaard moest blijven. Na een grondig onderzoek ging ik 

inspreken bij de gemeenteraad, maar er werd totaal niet geluisterd. Toen vroeg een journalist na 

afloop wat ik ervan vond. Ik zei: als dat het niveau is, kan ik bij de volgende verkiezingen ook wel 

een partij oprichten. Het was eigenlijk een geintje, maar toen de krant uitkwam stond de telefoon 

bij mij roodgloeiend. Zo had ik binnen twee weken veertig mensen in huis die allemaal wilden 

meedoen. Veel van mijn vrienden hadden ook iets met de publieke zaak, ik kende allerlei mensen 

die zich roerden, bijvoorbeeld tegen het plan voor een nieuw stadshart. Dat vonden we veel te 

grootschalig. Zo heeft de partij vorm gekregen met een focus op de leefomgeving en het welzijn 

van de inwoners. 

Bij ons komen er uiteraard geen landelijke kopstukken op campagne, wij zorgen dat we onze 

belangrijke punten op twee A4’tjes huis aan huis door de brievenbus gooien. Ook onderscheiden 

we ons al vanaf het begin met een kandidatenlijst met mensen met  een verschillende achtergrond 

en actief in het maatschappelijke leven. Deze periode zitten we voor de tweede keer in het college, 

maar het heeft lang geduurd voordat we in de raad een beetje gehoor kregen. Als we vroeger met 

een motie of een amendement kwamen werd er nauwelijks naar gekeken. Het is uiteindelijk wel 

gelukt omdat we ons altijd constructief hebben opgesteld. We waren nooit alleen tegen iets, we 

kwamen ook met alternatieven. 

Ook belangrijk is dat we nooit spelen op de man, het gaat om de inhoud. Nu worden veel van onze 

ideeën toch verwezenlijkt, zo is er uiteindelijk aandacht voor verticaal groen en groene daken. Ook 

komt er nu eindelijk een zwem- en recreatiemogelijkheid aan de Poel. 

Dit kostte wel tien jaar zendingswerk in de raad. Verder is het gelukt om de stadsparken aan te 
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wijzen tot Rijksmonument. De plannen voor bebouwing en een sneltram kunnen daardoor niet 

doorgaan. 

Zelf heb ik geen last van het ontbreken van een landelijk netwerk, maar nieuwere mensen in onze 

partij zouden misschien geholpen zijn met wat scholing. Bij de ambtenaren van de gemeente zelf 

en bij de VNG is natuurlijk veel informatie beschikbaar. Overigens heb ik niet zoveel zorgen over de 

kwaliteit van gemeenteraadsleden. Vergeleken met toen ik begon, heeft het werk in de raad veel 

meer klasse gekregen. In onze raad zitten er – van alle partijen – absoluut kopstukken tussen. We 

hebben altijd  goeie discussies.’

‘Partij oprichten 
begon als 
een geintje 
in de krant’

CV
Linda Roos zit al 22 jaar in de gemeenteraad van 

Amstelveen voor de door haar opgerichte partij 

Burgerbelangen Amstelveen. Vorig jaar heeft 

ze het fractievoorzitterschap overgedragen. Van 

beroep is Roos oorspronkelijk mondhygiëniste.
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marjolein steffens-van de water:

‘Financiering landelijke en lokale 
partijen gelijktrekken’

‘Lokaal, sociaal en betrokken. Dat zijn sleutelwoorden voor onze partij, Haarlemmermeer Actieve 

Politiek (HAP). Kenmerkend  voor Haarlemmermeer is de grote diversiteit: De contrastrijke 

gemeente bestaat  uit 26 kernen met aanzienlijke schaalverschillen. Zo is Schiphol de banenmotor 

van Nederland en Lisserbroek een kleine maar zeer hechte gemeenschap. Er spelen  grote 

mobiliteitsvraagstukken maar er zijn evengoed zorgen om  een dorp waar geen bus meer stopt. 

Onze partij is opgericht in de jaren tachtig door mensen die vinden dat het in de lokale politiek 

meer moet gaan over de belangen van de eigen inwoners, hoe divers die ook zijn. HAP is geworteld 

in alle 26 kernen. Met  onze mobiele fractiekamer – een kleine camper – gaan we zeer vaak  alle 

dorpen langs.  Mensen kunnen op de koffie gaan bij de HAP met zorgen, kansen en vragen. Veel 

inwoners maken daar  gebruik van. Dat  brengt ons een rijkdom aan signalen. Als iemand iets kwijt 

wil over een trapveldje, kun je er meteen even naar toe lopen. Dat  gaat niet als je zoals anderen 

fractiespreekuur houdt in het gemeentehuis. Het partijbestuur let bij het selecteren van kandidaten 

voor de gemeenteraad op hun netwerk en op diversiteit. Mensen kennen ons daardoor, ze weten 

dat we een stabiele factor zijn. 

Essentieel  voor een lokale partij is dat de vertegenwoordigers zijn geworteld in de samenleving. De 

maatschappij vraagt dat ook steeds meer. Het is allang niet meer:  ik ben gekozen en nu ben ik vier 

jaar de baas. Inwoners betrekken bij het bestuur is cruciaal. Luisteren, ingaan op argumenten en 

uitleggen waarom je dingen doet. Mensen willen steeds meer zeggenschap over hun leefomgeving. 

Voor ons is dat geen nieuwe ontwikkeling, het is ons natuurlijke gedrag. 

Dat een lokale partij een landelijk netwerk mist, is een wijdverbreid misverstand. Het is eerder 

andersom: wij kunnen bij alle partijen terecht. . Bovendien hebben we onze krachten gebundeld in 

de Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG) waar ik in het bestuur zit. Wij vinden 
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het absurd dat landelijke partijen subsidie krijgen, terwijl lokale partijen die in de gemeenteraden 

met afstand de grootste zijn, geen cent krijgen.  De VNG steunt ons op dit punt, al vind ik dat zij 

er nog wel een paar tandjes kan bijdoen. Het is goed dat er na de laatste raadsverkiezingen meer 

vertegenwoordigers van lokale partijen zijn benoemd in VNG-commissies. De volgende stap is dat 

er gerichte belangenbehartiging komt richting Den Haag om de financiering van politieke partijen 

gelijk te trekken. Om handen en voeten te geven aan lokale politiek moeten wij ook 

wetenschappelijk onderzoek kunnen doen en kunnen investeren in 

training van onze raadsleden.’

‘Inwoners 
betrekken bij 
het bestuur is 
ons natuurlijke 
gedrag

CV
Marjolein Steffens-Van de Water is wethouder in 

de gemeente Haarlemmermeer voor de partij HAP 

(Haarlemmermeerse Actieve Politiek). Ze kwam in 1998 met 

voorkeurstemmen in de gemeenteraad en was daarna 3,5 jaar 

wethouder. Vervolgens zat opnieuw acht jaar in de raad. Sinds 

2014 is ze opnieuw wethouder. Zij  is tevens bestuurslid van de 

Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG).
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peter walinGa:

‘Pragmatische oplossingen gaan 
hand in hand met principes’

‘In de oude gemeente Wymbritseradiel was ik raadslid voor de ChristenUnie. Ze noemden mij toen 

altijd al de meest lokale politieke partij, ik trok meestal samen op met Gemeentebelangen. Na 

de herindeling vroeg Gemeentebelangen mij als lijsttrekker. Ik heb ja gezegd omdat ik vind dat 

lokale politiek over lokale onderwerpen moet gaan. Bovendien ervoer ik binnen de ChristenUnie 

meningsverschillen tussen de steden en de plattelandsgemeenten. Gemeentebelangen-Totaal 

Lokaal Súdwest-Fryslân is ontstaan uit verschillende fracties van Gemeentebelangen en Totaal 

Lokaal: een beweging van burgers die zich verzetten tegen de herindeling. Zij vonden het 

bedreigend om op te gaan in zo’n grote gemeente. 

Lokale politiek moet dichtbij de mensen staan. Landelijke partijen zeggen dat ook, maar zij hebben 

te maken met hun landelijke modelprogramma’s. Wij liften niet mee met landelijke successen of 

Haagse oneliners spuwende krachtpatsers. Waarom heet het CDA in onze gemeente bijvoorbeeld 

niet Christen Democraten Súdwest-Fryslân? Dat zou beter zijn, ook omdat de landelijke partijen in 

verschillende overheidslagen andere standpunten innemen. Dat zie je in Friesland het duidelijkst bij 

de discussie over windmolens. Dan is de landelijke partij tegen een grootschalig windmolenpark in 

het IJsselmeer, de provinciale vóór en de gemeentelijke tegen. Dat komt in de praktijk gekunsteld 

over en dat is precies waarom lokale partijen zoveel stemmen krijgen. Burgers zijn niet gek, die 

zien die politieke spelletjes wel en ze hebben er een hekel aan. 

In een lokale partij gaat het erom pragmatische oplossingen te zoeken, de mensen voorop te 

stellen en niet de regels. Een voorbeeld? Ik was laatst bij een agrarische ondernemer die zijn 

camping wilde uitbreiden, maar daarbij tegen regels aanliep die nergens op slaan. Natuurlijk 

spelen ook principes een rol in de politiek, maar die gaan vaak hand in hand met pragmatische 

oplossingen. In Súdwest-Fryslân zijn veel ondernemers familiebedrijven, er is weinig behoefte aan 
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koopzondagen. In de toeristische plaatsen wel, daar moet je het toestaan. Zulke onderwerpen 

vragen lokaal maatwerk in zo’n grote gemeente als wij zijn. 

We werken als Gemeentebelangen-Totaal Lokaal samen binnen de Onafhankelijke Senaatsfractie 

die een verbindende rol speelt. Af en toe is er een ontmoeting en we wisselen kennis en ervaring 

uit via de sociale media. Vaak gaat het over Haagse wet- en regelgeving en hoe we daar mee 

moeten omgaan. Je merkt dat je dan al snel op één lijn zit. De VNG is wat dat betreft ook een 

belangrijke bron van kennis voor ons. Op de website staat veel waar je wat aan hebt, ik zoek 

bijvoorbeeld vaak naar voorbeelden van andere gemeenten. Er zijn cursussen en handreikingen, 

allemaal belangrijk om geïnformeerd te blijven. Want dat wil ik ook nog wel even 

kwijt: lokale partijen zijn gericht op de eigen gemeenschap, maar 

we zitten zeker niet op een eiland.’

‘Lokale partijen 
zitten echt niet 
op een eiland’

CV
Peter Walinga is fractievoorzitter van 

Gemeentebelangen-Totaal Lokaal Súdwest-Fryslân. 

Voor de gemeentelijke herindeling zat hij sinds 

2006 in de raad van Wymbritseradiel voor de 

ChristenUnie. Van beroep is Walinga salesmanager.



34

thea ten have:

‘Inwoners meer zelf laten 
beslissen moet’ 

‘Burgerbelang is opgericht uit onvrede met de plannen voor een aantal grote projecten zoals de 

bouw van een nieuw gemeentehuis annex theater en bibliotheek, en een nieuw winkelcentrum 

met een grote parkeergarage.  Wij hadden problemen met de schaalgrootte en met de financiële 

risico’s. De financiële situatie van de gemeente baart ons zorgen. Onze kritiek is dat de gemeente 

niet voldoende luistert naar burgers, veel mensen in de kleine kernen stemmen op ons omdat ze 

vinden dat de gemeente enkel oog heeft voor Nijverdal als centrumplaats. De stadsontwikkeling 

en hoogbouw stuit op weerstand, onze inwoners kiezen liever voor een dorps karakter van hun 

woonomgeving. Dat is waar Burgerbelang voor staat. 

Het verschil tussen landelijke en lokale partijen zit in de stijl van besturen. Bij landelijke partijen is 

het vaak machtspolitiek, zetels tellen en kijken of je de meerderheid haalt. Veel dingen worden in 

de achterkamer geregeld waardoor het voor burgers niet duidelijk is waarom dingen zijn besloten. 

Wij hebben er vanaf het begin altijd in gehamerd dat we luisteren naar wat inwoners willen. Dat 

vraagt om een zorgvuldig proces. Dat gebeurt nu rond het cultuurbeleid met procesbegeleiders 

en burgers die er actief op uit gaan om te onderzoeken wat mensen willen. Zo spreek je ook de 

mensen die je nooit ziet bij de vaste inspraaktrajecten. Want, we hebben nu een mooi theater, 

maar het is wel de vraag of de inwoners die hoogdravende cultuur ook willen. Zoeken de mensen 

dat soort verheffing?

Toen ik wethouder was bestond er in Twente een overleg van lokale partijen, dat was een goed 

netwerk. Maar we ervoeren wel het gemis van een directe lijn met de provincie of de Tweede 

Kamer. Zo schreven we als lokale partijen een brief over onze zorgen over de grootschalige 

landbouw, waarop geen enkele reactie kwam. Dat is jammer en niet terecht. Ik vind dat landelijke 

politieke partijen moeten luisteren naar alle raadsleden. 
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De samenleving verandert, de politiek moet meer gaan overlaten aan burgers zelf. Dat is soms 

wel lastig. Als wethouder wilde ik omwonenden zelf laten beslissen over de invulling van de 

overkluizing van een nieuwe tunnel. Het was de bedoeling dat het een groen dak zou worden. 

Waar kwamen die bewoners vervolgens mee? Ze wilden parkeerplaatsen. Ik vond het aanvankelijk 

niets, maar we hadden het proces zo ingezet en wilden het niet terugdraaien. Dat zou funest zijn 

voor het vertrouwen. Het is uiteindelijk zo gebeurd als de mensen het wilden en het is gelukkig 

toch een mooi dak geworden.’

‘Het theater 
is mooi, maar 
willen inwoners 
hoogdravende 
cultuur?’

CV
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