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Onlangs was ik een van de raadsleden die aanwezig was op het 
inloopspreekuur van de raad. Ditmaal in ’t Veense Hart in 
Nijkerkerveen. Ik had van tevoren geen idee wat ik kon 
verwachten. Zou er wel iemand langskomen? Er kwamen die 
avond verschillende mensen langs met allemaal hun eigen 
verhaal of vraag. Het uur liep uit maar dat hinderde niks, want het 
doel van de avond was bereikt: inwoners hadden mij en de andere 
raadsleden weten te vinden en een kijkje gegeven in hun leven. 
Hun zorgen en vragen gedeeld. En dat is precies waar ik raadslid 
voor wilde worden: voor de mensen in onze mooie gemeente en 
hun persoonlijke verhalen. Ik vond het echt bijzonder om daar te 
zitten als volksvertegenwoordiger en het vertrouwen van inwoners 
te krijgen. En ik was niet de enige hoor, de andere aanwezige 
raadsleden zaten er net zo bij. We zijn er als gemeenteraad 
immers voor de inwoners.  
Niet als een boodschappenwagen of Sinterklaas. U kunt bij ons 
geen wensenlijstje indienen dat vervolgens met een strik erom 
thuis afgeleverd wordt. Als volksvertegenwoordiger weeg je het 
belang van een tegen het belang van allen, waarbij dat laatste 
voorop staat. We kunnen wel luisteren, op weg helpen, meedenken en doorverwijzen naar de juiste 
personen. En we kunnen ook zelf iets leren of de achtergrond van situaties meekrijgen. Dat helpt ons 
weer om ons werk beter te doen. Als iets een breder belang heeft, kunnen we er misschien verder 
mee aan de slag. In de campagnetijd kreeg ik weleens van mensen op straat te horen: “Ach, ze 
luisteren toch niet.” Maar ik kan u verzekeren: bij een inloopspreekuur van de gemeenteraad wordt er 
gewoon naar u geluisterd! Probeer het maar eens. Elke maand zitten we in een van de kernen van 
onze gemeente voor u klaar. 


