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‘Het is niet een functie die alleen 
ceremonieel is, maar waarin je echt 
iets van jezelf kwijt kunt. Je kunt er 
veel in bereiken’, zo sprak burge-
meester De Jong aan het begin van 
zijn ambtsperiode in augustus 2006. 
Vorig jaar zat de eerste helft van de 
wettelijke termijn van zes jaar er 
voor hem op. Reden genoeg om in 
de eerste editie van 2010 met de bur-
gemeester terug te blikken op zijn 
jaren in Westvoorne en vooruit te 
kijken op de komende. Daarom een 
exclusief gesprek met hem in zijn 
werkkamer in het gemeentehuis, dat 
plaatsvond op 9 december jl. – een 
week voor de crisis in het college 
van B en W. 

Verandering: ‘anders dan wet-
houder’
‘Burgemeester zijn is anders dan 
wethouder. De macht van een bur-
gemeester wordt wel eens overschat, 
maar je kunt een hoop doen’, con-
cludeert De Jong na drie jaar over 
zijn functie. Het allerbelangrijkste 
vindt hij het om door de bevolking 

van Westvoorne daadwerkelijk als 
burgervader erkend te worden; een 
luisterend oor voor hen te zijn. ‘Het 
is belangrijk dat je er in tijden van 
een lach als ook een traan voor de 
burgers bent’. In geval van grote 
rampen, zoals bijvoorbeeld tijdens 
Koninginnedag 2009 in Apeldoorn, 
is de rol van een burgemeester voor 
de samenleving en de buitenwereld 
zelfs cruciaal. Hoewel het hopelijk 
nooit zal gebeuren is die van West-
voorne hier naar eigen zeggen dan 
ook in getraind en op voorbereid. 
In 1994 trad de nu 47-jarige De Jong 
aan als raadslid in Spijkenisse en 
werd twee jaar later fractievoorzitter 
van de destijds in de oppositie zit-
tende PvdA. Na de gemeenteraads-
verkiezingen van 1998 bekleedde 
hij de positie van wethouder Sociale 
en Maatschappelijke Zaken. De lo-

Drie Jaar Burgemeester De Jong: ‘de politiek is heel 
benaderbaar in Westvoorne’

‘Burgemeester De Jong blikt terug en kijkt vooruit met Weekblad West-
voorne’

kale politiek – op Voorne-Putten – 
en lid zijn van een college van B en 
W was hem dus niet vreemd. ‘Twee 
verschillende gemeenten’, kan de 
burgemeester momenteel zeggen. 
Hij voelt zich met name prettig bij 
de kleinschaligheid van Westvoor-
ne. Ook in de privésfeer. 
De Jong heeft opgemerkt dat de 
kleinschaligheid van deze gemeente 
eveneens terugkomt bij de geringe 
fysieke kloof die er hier tussen be-
stuur en burger bestaat. ‘Het gemak 
waarmee burgers en politici elkaar 
kunnen vinden bewijst dat. Mis-
schien is die afstand soms zelfs wel 
iets te klein. De politiek is hier heel 
benaderbaar’. Zelf heeft hij al eerder 
aangegeven er weinig voor te voelen 
de contacten met de burger te beper-
ken tot een inloopspreekuur. Men 
mag hem in het openbaar namelijk 

sowieso altijd aanspreken.

Besturen: ‘mens en politiek 
scheiden’
Naast zijn meer ceremoniële rol als 
burgervader heeft De Jong politieke 
taken als lid van het college van B 
en W en voorzitter van de gemeen-
teraad. Hij heeft in zijn loopbaan als 
lokaal bestuurder de nodige ervarin-
gen opgedaan om in Westvoorne toe 
te kunnen passen. Mens en politiek 
moeten in bestuurlijke aangelegen-
heden naar zijn mening bovenal ge-
scheiden van elkaar blijven.
De burgemeester weet te vertel-
len dat er in Spijkenisse in de jaren 
negentig een periode was dat poli-
tici elkaar zelfs de hand niet meer 
schudden en de coalitie bij voorbaat 
altijd voor was en oppositie altijd 
tegen. Dit vindt hij niet goed voor 
het besturen van een gemeente. Het 
staat bovendien ver van zijn eigen 
karakter. ‘Zo wil ik het niet. Ik ge-
loof in een harmoniemodel’. Daarin 
moet op basis van vertrouwen open 
en kritisch worden gewerkt, maar 
met respect voor verschillen. Het 
toepassen van dit model heeft hij 
in zijn vorige gemeente getracht te 
doen en vanuit deze gedachte zou-
den ook beslissingen in Westvoorne 
moeten worden genomen om tot een 
goed resultaat voor de gemeente te 
komen. 
De Jong vervolgt over de door hem 
geprefereerde bestuursstijl: ‘probeer 
dingen met elkaar op te lossen. Het 
is belangrijk dat je signalen in de 
samenleving begrijpt en als poli-
tiek aan oplossingen werkt. Er moet 
richting en duidelijkheid voor de 
burgers zijn en waar mogelijk moet 
worden samengewerkt met hen’. 
Desondanks is hij zich bewust van 
de onvrede ten opzichte van het ge-
meentebestuur die onder een deel 
van de bevolking leeft. ‘Vertrouwen 
is iets waaraan constant gewerkt 
moet worden. Ik kan dat niet alleen. 
Daarvoor heb ik de raad, het College 
en de gemeentelijke organisatie no-
dig’. Er is daarin een grote rol weg-
gelegd voor interactief beleid. ‘Het 
beleid wordt sterker door gebruik te 
maken van de denkkracht en exper-
tise die onder de bevolking in West-
voorne aanwezig is. Er ontstaat daar-

door ook meer draagvlak’. Het moet 
vooraf wel helder zijn wat de burger 
van een dergelijk proces uiteindelijk 
mag verwachten. De toekomstvisie, 
het glasbeleid, het gezondheids-
beleid, de wijkveiligheidsplannen 
en de woonvisie zijn voorbeelden 
van interactieve besluitvorming die 
reeds tijdens de ambtsperiode van 
De Jong hebben gespeeld. Van die 
onderwerpen hebben in de wijk-
veiligheidsplannen burgers volgens 
hem het meest concreet aangegeven 
wat er aan de hand is en is dit daad-
werkelijk vertaald naar beleid. 
Niet alles kan echter één op één naar 
beleid toe worden vertaald. In der-
gelijke gevallen is er een rol voor de 
politieke partijen weggelegd. ‘Op het 
laatst is het de politiek die besluiten 
neemt. De politiek moet teruggaan 
naar de burger en als ze anders wil 
besluiten, uitleggen waarom er afge-
weken wordt’. 

Privéleven: ‘ik moet keuzes 
maken’
‘Trots en vertrouwen’ waren de 
thema’s van de nieuwjaarsrecepties 
van 2008 en 2009. Het eerste is de 
burgemeester van Westvoorne zeker 
en hij blijft optimistisch wat betreft 
het tweede punt.‘Er zijn vorderingen 
gemaakt, maar het kan beter’. De 
Jong vindt het belangrijk dat deze 
lijn door de nieuwe gemeenteraad 
en het college van B en W wordt 
voortgezet. ‘Het moet één van de 
belangrijkste items worden van de 
komende vier jaar’. 
Het mag duidelijk zijn dat de hui-
dige burgemeester een geheel eigen 
stijl van besturen heeft ontwikkeld 
in vergelijking met die van zijn 
voorganger. Daarbij heeft hij tevens 
een gezin waar rekening mee dient 
te worden gehouden. ‘Ik hoop dat 
mensen begrip hebben voor mijn 
functie. Ik ben zeven dagen in de 
week 24 uur per dag burgemeester, 
maar ik heb ook een privéleven. 
Daardoor moet ik keuzes maken en 
kan ik soms ergens niet naartoe’. 
Eén ding wil hij ten slotte nog kwijt: 
‘ik ben burgemeester van één van de 
mooiste gemeenten van Nederland 
en dat is een voorrecht’. 

Tekst: JvK
Fotografi e: Jos Uijtdehaage

Na een interactief beleidsproces met 
een doorlooptijd van ruim een jaar 
is tijdens de raadsvergadering van 
29 december 2009 de Toekomstvisie 
van Westvoorne vastgesteld. 
Met de keuze voor een visie heeft de 
gemeente Westvoorne een duidelijke 
richting voor de toekomst bepaald. 
Het authentieke dorpse en groene 
karakter van Westvoorne blijft be-
houden en wordt verder versterkt. 
De bevolkingsopbouw wordt even-
wichtiger, het voorzieningenniveau 
en de bereikbaarheid verbetert. Het 
is een visie voor de ontwikkelingen 
voor de komende 10 jaar. Het eind-
punt waar Westvoorne uiteindelijk 
op wil uitkomen, is niet aangegeven. 
De richting is nu echter wel duide-
lijk.
De lamp is in toekomstige communi-
catie-uitingen over de Toekomstvisie 

hiervoor het symbool. De koers is nu 
helder verlicht. Een lamp geeft licht 
in het donker. Westvoorne wil dui-
delijk zijn waar de ambities voor de 
toekomst liggen. Met een duidelijke 
richting ontstaat de noodzakelijke 
helderheid. De te bewandelen pa-
den worden zichtbaar. De gemeente 
Westvoorne wil op een verantwoor-
de manier verder ontwikkelen en wil 
daar duidelijk over zijn. Helder zicht 
op ontwikkeling.
Voor de volledige tekst van het 
voorstel Toekomstvisie, vastgesteld 
in de Raad van 29 december 2009, 
kunt u terecht op onze gemeente-
lijke website westvoorne.nl onder 
het kopje Gemeente/Vergaderdata 
Raad/Archief. De Power Point van 
de Toekomstvisie zal binnenkort 
ook via onze gemeentelijke website 
te downloaden zijn.

Gemeenteraad heeft toekomst-
visie Westvoorne vastgesteld

Voor deze rubriek komen slechts 
in aanmerking brieven waarvan de 
naam en het adres van de afzender 
bij de redactie bekend zijn. 
Indien gewenst, wordt de brief in 
de krant ondertekend met ‘naam en 
adres bij redactie bekend’. 

Plaatsing in deze kolommen ge-
schiedt buiten verantwoordelijk-
heid van de redactie en hoeft dus 
niet in te houden, dat de redactie 
het met de inhoud eens is.

Veiligheid in Oostvoorne
Het Slalom rijden op de Voorweg is 
er nog steeds en het is en blijft één 
grote ergernis en het geeft onveilige 
situaties. Wie verzint er zo iets? Hier 
is toch niet over nagedacht!.
Minder hard wordt er niet gereden, 
wel veel onveiliger. Er wordt extra 
gas gegeven om toch nog net voor 
de nadere auto de barricade te berei-
ken. Of men moet op de rem gaan 
staan omdat ik die naderende auto 
bijna niet meer kan ontwijken.

Bovendien staan ze op verkeerde 
plaatsen.
In bochten (zeer onoverzichtelijk), 
op de zebra, een paar meter vanaf 
een zijstraat of zijstraten. (Verkeer 
vanuit deze zijstraat moet de situ-
atie goed inschatten, anders moet je 
wachten in de zijstraat, om tegemoet 
komend verkeer door te laten). Dan 
het rare bochtje in het fi etspad (bij 
de begraafplaats)
Niemand neemt te bochtje. Men 
rijdt rechtdoor. Dit geeft weer ge-
vaarlijke situaties voor fi ets/brom-
mers en auto’s.
Passeren van twee auto’s gaat niet 
meer. Laten we de bussen maar ver-
geten.
Politieke beslissing: JA.
Goed over nagedacht: NEE
Corrigeren: JA.

M.J. Blom, Oostvoorne
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