
Collegecolumn

Nieuwe arena’s
Lisse krijgt drie nieuwe 
wethouders. Er komt een 
heel nieuwe ploeg na de 
verkiezingen van afgelopen 21 
maart. 
Nieuwe mensen, een frisse 
wind en ongetwijfeld ook een 
wat andere wind. Altijd weer 
spannend, maar ook heel leuk! 
Ik moet regelmatig 
terugdenken aan mijn 
aantreden als wethouder 
in Almere. Na een grote 
bestuurscrisis in 1994 was 
het hele college afgetreden. 
We waren met zes nieuwe 
wethouders. Ik moest erg 
wennen.

Gemeenteraad
Het moeilijkst vond ik de 
raadzaal in Almere. Daar zaten 
39 raadsleden tegenover me. 
Het voelde als een echte arena. 
Ik kende de meesten niet, 
had nog niet door wat hun 
speciale interesses waren en 
wist ook niet uit welke hoek de 
onverwachte vragen zouden 
komen. Het was dus zoeken, 
aftasten en accepteren dat 
sommige zaken nog onduidelijk 
waren. Het duurde wel een 
jaar voordat ik mijn eigen 

kennis zo vertrouwde dat ik 
ze onbevreesd tegemoet kon 
treden.

Pers
Wat ik lastig vond, waren al 
die microfoons voor mijn neus 
bij het persuurtje. Ze hadden 
me geleerd dat je je punt in de 
eerste zin al moest maken. 
Dus oefende ik veel voordat 
het zover was. Het ging heel 
vaak verkeerd. Maar na een 
tijdje lukte het me toch om 
met mijn eigen boodschap 
en zelfvertrouwen voor de 
microfoon te staan en naar 
mezelf te kunnen kijken op de 
regionale televisie. Zo zie je 
maar, veel is gewoon te leren 
en alles went. 

Inwoners
Wat heel goed ging, waren alle 
werkbezoeken bij bedrijven 
en organisaties in Almere. Ik 
vond het fantastisch om overal 
uitgenodigd te worden en te 
kunnen praten over alle dingen 
die ik graag wilde realiseren. 
Niet iedereen was het met me 
eens, maar ik leerde heel snel 
dat het soms moeilijk is om 
alle betrokkenen een plezier 

te doen. Goed luisteren bleek 
wel heel belangrijk! Daar kon 
ik mijn voordeel mee doen. 
Sommige heftige ontmoetingen 
van toen herinner ik me nog 
heel goed.

Regio
In mijn agenda was de nodige 
tijd gereserveerd voor overleg 
met collega-wethouders uit de 
omliggende gemeenten. Ook in 
die jaren waren er al heel veel 
dingen die je als gemeenten 
samen moest doen. Ik kreeg 
niet altijd mijn zin en moest 
soms besluiten nemen waar ik 
niet heel enthousiast over was. 
Toch bleek dat achteraf goed 
voor het collectief van alle 
gemeenten.

Arena’s wennen
Wethouder van een gemeente 
kunnen worden, is een 
fantastische uitdaging. Je kunt 
belangrijke dingen bereiken 
voor je eigen dorp. En al die 
arena’s wennen snel. Ik kijk met 
vertrouwen uit naar een nieuw 
college!
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Een breekbare dame van 92 die 
mij bij binnenkomst een briefje in 
mijn hand stopt en vraagt of het zo 
ook goed is. Er staat een rij van 15 
mensen, die wachten om hun mening 
te kunnen  geven over een AZC in 
Lisse. Mevrouw heeft duidelijk niet de 
wens om zich in die rij te voegen.  Ze 
heeft zich thuis goed voorbereid. Ik 
knik en ze vertrekt met haar autootje 
weer naar huis.
De COA-tafels zijn druk bezet. Veel 
bezoekers willen eerst geïnformeerd 
worden voordat ze zich een mening 
vormen.  De discussies lopen 
soms hoog op. Het aantal van 500 
en de veiligheid zijn belangrijke 
gesprekspunten.
Ik begroet een echtpaar dat meteen 
aan mij vraagt wat dit nu weer voor 
gekkenwerk is. Naar de tafel van het 
COA willen ze niet. Uitleg is niet meer 
nodig. Ze zijn tegen! 
En later een gezin dat mij vertelt dat ze 
op tv de ellende in de wereld zien. Zij 
vinden dat er  in Lisse een plek moet 
zijn waar vluchtelingen welkom zijn. 

Met sommigen praat ik over de angst 
dat er verschrikkelijke dingen gaan 
gebeuren als er een  AZC  komt:  
kinderen die niet meer zelfstandig  
kunnen fietsen,  …… Een begrijpelijke 
angst als ik kijk naar wat er zoal in 
de media voorbijkomt. De feiten en 
cijfers zijn echter milder en dat vertel 
ik hen ook.
Een jonge vrouw komt na haar 
gesprek naar me toe en zegt: jammer, 
ik kan me nog niet als vrijwilliger 
opgeven. Ik knik dat dat klopt. Ze wil 
haar leservaring in haar eigen dorp 
inzetten. De gemeenteraad neemt op 
29 juni pas een besluit. Het kan ook 
nog een nee worden!
Een vertegenwoordiger van een  
bedrijf in de buurt van de beoogde 
locatie Swets en Zeitlinger barst 
bij binnenkomst meteen los met 
kritiek. Zijn personeel is niet blij met 
het voorstel. Hij vertelt me later 
dat hij nog een keer terugkomt bij 
het gesprek met het gezamenlijke 
bedrijfsleven. 
Een woest uitziende mijnheer is boos 

dat hij even aan de overkant van het 
gemeentehuis moet wachten. Er zijn 
veel mensen en niet iedereen komt 
meteen aan de beurt. We hebben 
afgesproken dat zorgvuldigheid 
voor snelheid gaat. Aan de overkant 
is koffie, een stoel en het is er veel 
minder warm. 
Later op de avond geef ik een 
welkomsthand aan 2 jongemannen. 
Ze zijn uitbundig en ik vermoed 
meteen dat ze een glaasje te veel 
op hebben.  Een vertegenwoordiger 
van de organisatie begeleidt ze naar 
een tafeltje en zorgt dat ook zij de 
gelegenheid krijgen om hun stem te 
laten horen. Tegelijkertijd werd de 
rust voor de andere aanwezigen ook 
bewaard. 
Iedereen die wilde, kreeg de 
gelegenheid zich vrij uit te spreken. 
Ik heb ongeveer 1000 handen 
geschud! Dank aan allen die er 
waren! 
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