
Jeroen Huizing: - Stem vooral op de partij die je aanspreekt en kijk niet alleen naar  
         de korte termijn.  
       - Wij zijn de lokale partij van de verbinding. 

Een Interview door Jaap van der Linden 

Als ik Sleen binnen fiets, kijkt Jeroen Huizing mij aan vanaf een driehoeksbord langs de weg, met de 

boodschap: samen lokaal voor meer woningen. Daar beginnen we ons gesprek mee, als we aan de 

keukentafel zitten in zijn huis.  

 

Meer woningen 

Er is gebrek aan ouderenwoningen, starters kunnen geen huis vinden en gezinnen die ruimer willen 

gaan wonen kunnen ook al moeilijk iets nieuws vinden. Meer woningen is dus echt het onderwerp 

voor de komende jaren. Er zullen vooral creatieve oplossingen gezocht moeten worden tussen de 

bestaande bebouwing. Zoals de Naoberserf in Noord-Sleen. Schuren werden gesloopt en op die 

plek komen nu nieuwe woningen. Die passen in het dorp. Het karakter van het dorp verandert er 

niet door, wat wel gebeurt met een nieuwbouwwijk om het dorp heen.  

In Schoonoord gaan twee scholen een nieuw gebouw betrekken. Als de gebouwen nog in goede 

staat zijn, kunnen er appartementen in  worden gebouwd, zoals in Erm is gebeurd. Anders wordt 

een gebouw gesloopt en komen er op die plek nieuwe woningen. Zoals met het voormalige 

vormingscentrum De Klencke in Oosterhesselen gaat gebeuren.   



Meer andere woningen 

Tot nu toe bouwt men meestal 

twee-onder- één-kapwoningen of 

vrijstaande woningen, maar andere 

woonwormen zijn  nodig voor 

ouderen en  jongeren. En meer 

huurwoningen. Ook komen er meer 

vluchtelingen ons land binnen die 

hier mogen blijven. Tot nu toe kan 

de gemeente het aantal 

toegewezen mensen plaatsen, maar 

er is een behoorlijke toename van 

vluchtelingen. En de komende tijd 

komen er naar verwachting veel 

Oekraïners.  

Mooi was het initiatief van vier 

jongeren die naar de gemeente 

stapten en vroegen of zij met elkaar 

vier woningen konden betrekken. 

De gemeente is met hen gaan 

zoeken: kunnen zij terecht in 

leegstaande gebouwen? 

Uiteindelijk werd er met 

ondersteuning van een 

aanjaagteam van de provincie, met 

medewerking van een groot 

bouwbedrijf en met financieel advies van weer een andere deskundige een plek gevonden in de 

nieuwe wijk aan de Jongbloedvaart. In Dalen komen er twee appartementsgebouwen op de plek 

van een tankstation. En er wordt gekeken naar mogelijkheden om flexwoningen te bouwen, die in 

korte tijd gebouwd kunnen worden.  De gemeente helpt om in zulke situaties het verschil te maken. 

Doopceel van Jeroen Huizing 

Even terug naar de doopceel van Jeroen Huizing zelf. Hij is opgegroeid samen met zijn zus in een 

gewoon gezin in Oosterhesselen. Na de VWO ging Jeroen bestuurskunde studeren in Enschede. De 

mix in die studie van economie, politicologie, sociologie en recht sprak hem aan. Hij studeerde af in 

milieutechniek en veiligheidsvraagstukken. Wilde hij toen al politicus worden? Nee, dat niet, maar 

het is achteraf wel grappig dat hij bij de eindmusical op de basisschool de rol van wethouder moest 

spelen. Dat vonden velen een rol die goed bij hem paste …  

Na zijn studie ging hij voor een buitenlandstage een jaar naar Mexico-stad. Hij gaf Engelse les aan 

volwassenen. Bijvoorbeeld aan de directeur van een groot internationaal bedrijf, maar ook  – veel 

leuker – aan arbeiders aan de lopende band in een Fordfabriek. Na een stage bij de politie 

Haaglanden werd hij beleidsmedewerker bij de politie in Noord-Holland. En daarna in Den Haag 

medewerker van het Kenniscentrum Grote Steden. Hij trouwde met Jantine die met haar ouders in 



Wachtum woonde en zij vestigden zich samen in Sleen. Jeroen ging werken bij de gemeente 

Staphorst. Later bij de gemeente Almelo. 

En de politiek?  

Tijdens het tweede paarse kabinet is Jeroen lid geworden van het CDA. Balkenende liet een ander 

geluid horen. Je bent onderdeel van de samenleving: daar moet jij ook een bijdrage aan willen 

leveren en het is belangrijk dat burgers hun verantwoordelijkheid oppakken: ‘wat doen wij zelf voor 

onze leefomgeving?’ Hij kwam in contact met het toenmalige raadslid Ton Vianen, die met zijn 

vrouw in Oosterhesselen woont en nu nog steeds met zijn 85 jaren betrokken meeleeft met het 

CDA.  Jeroen werd bestuurslid en kwam ten slotte op de lijst te staan. In 2006 kwam hij in de raad, 

in 2010 werd hij lijsttrekker en in 2014 wethouder.  

Hij vond het belangrijk om een goed team te vormen binnen het college en met Jan Zwiers en Joop 

Brink kwam hij onder leiding van burgemeester Bert Bouwmeester in een ‘verbindend’ college. En 

dat college vond zijn weerspiegeling in een gemeenteraad die steeds ‘verbinderder’ en 

eensgezinder ging werken. 

Wat is het mooie van het ambt van wethouder?  

‘Je bent iedere dag bezig voor de lokale samenleving. Die is dichtbij en zichtbaar. Je merkt het 

effect van wat je doet. Je staat in contact met veel mensen. Sommige mensen komen heel snel bij 

de wethouder. Voor concrete vragen kun je hen dan beter verwijzen naar een ambtenaar. Anderen 

lopen vast en soms zelfs tegen een muur. In een gesprek met de betrokken medewerker erbij kun 

je dingen dan weer lostrekken.’ Jeroen heeft vergunningverlening in zijn pakket. Gesprekken aan de 

keukentafel waarin samen oplossingen worden gevonden laten een goed gevoel achter.  

Gemeente is er voor haar inwoners 

In het CDA-programma staat dat de gemeente er is voor haar inwoners. Kan de gemeente dat 

waarmaken? Jeroen onderschrijft die intentie volledig, maar erkent dat het soms best lastig is. Door  

krapte op de arbeidsmarkt: soms zijn er niet voldoende medewerkers. Maar hij houdt de 

medewerkers die er wel zijn voor: ‘Mensen die ons benaderen hebben onze hulp nodig. Dan duurt 

wachten al gauw te lang. Vertel de mensen waar je mee bezig bent. Dat helpt vaak al.’ 

Van de andere kant bezien, komt de gemeente vaak het laatst in beeld bij inwoners. Iemand koopt 

bijvoorbeeld een kavel, bespreekt ideeën met een architect, zoekt een aannemer en oh ja … er 

moet ook nog een vergunning worden aangevraagd. Dat duurt hun al gauw te lang. En als de 

vergunning dan niet goed is ingediend en een adviseur die de gegevens moet indienen is er laat 

mee … dan krijgt de gemeente al gauw de schuld.’ 

Vanuit de gemeente is het belangrijk om de medewerkers anders te leren denken. Vroeger kreeg je 

als ambtenaar een taak toebedeeld, daar werd beleid voor gemaakt en dan konden er besluiten 

worden voorbereid. Maar evengoed kun je in nieuwe situaties ook gaandeweg  beleid maken, 

tijdens de uitvoering. Dat is ook stimulerend voor de medewerker. En je moet duidelijk zijn. ‘Je 

moet op een verjaardagsfeestje kunnen uitleggen wat je aan het doen bent en waarom iets wel of 

niet kan.’  

  



Wethouder: politicus of bestuurder? 

Was het een grote stap om van ambtenaar in 2014 zelf wethouder te worden? Dat had hij zelf wel 

verwacht, maar dat viel in de praktijk reuze mee. Hij heeft er juist profijt van gehad. 

Ben je vooral bestuurder of vooral politicus? ‘Ik ben bestuurder, geen politicus.’ Een politicus is op 

zoek naar de verschillen en polariseert daarom met andere partijen. Sommige landelijke politici 

geven wat hem betreft daarin het verkeerde voorbeeld. In verkiezingstijd moet je wel weer even 

politicus zijn. Als wethouder ziet hij zichzelf ook niet als partijleider. ‘De fractievoorzitter is wat mij 

betreft lokaal de partijleider. Een wethouder is er voor de hele raad en niet alleen voor een 

bepaalde fractie of partij.’  

Geef kinderen de ruimte 

De vier uitgangspunten van het CDA – solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, publieke 

gerechtigheid en rentmeesterschap – kun je niet van elkaar losmaken. Rentmeesterschap is 

belangrijk: kijk verder dan  het hier en nu. Let op onze leefomgeving. Onze samenleving is er niet 

alleen voor ons, maar ook voor de generaties na ons. Sommige mensen hebben onze solidariteit 

nodig. Vooral ook kinderen. ‘We moeten 

zorgen dat ieder kind dezelfde kansen krijgt, 

ongeacht in welk gezin, welke wijk of welk 

dorp hij opgroeit.  Ieder kind moet de kans 

krijgen om te ontwikkelen wat in hem of 

haar zit en daar plezier aan beleven.’ 

Verbinding 

Is de wethouder niet een brug tussen het 

bestuur en de bevolking? In die rol kan 

Jeroen zich helemaal vinden. Het college 

waaraan hij mede vorm heeft gegeven, zette 

helemaal in op verbindend besturen. 

Samenwerking zoeken met de 

gemeenteraad, contact zoeken met 

inwoners. Ruimte geven voor hun inbreng. 

Hen faciliteren om verantwoordelijkheid 

voor hun eigen leefomgeving op te pakken.   

‘Wij zijn de partij van de verbinding. Dat is 

onze kracht. Onze zwakte is dat we vaak 

genuanceerd zijn. Als je erg genuanceerd 

bent is jouw verhaal soms moeilijk over te 

brengen. Maar blijf jezelf. Onze raadsleden 

staan met twee benen in de samenleving. Gebruik je nuchtere boerenverstand, zegt Sandra altijd. 

Wij zijn de partij van samenwerken en niet van tegenwerken.’ 

Wij willen mensen centraal stellen en proberen dus altijd te redeneren vanuit de samenleving. Wat 

betekenen onze besluiten voor mensen. 



Zijn oproep aan de kiezers  

‘Stem vooral op de partij die je aanspreekt en kijk niet alleen naar de korte termijn … Veel van wat 

ons te wachten staat, kunnen we niet van tevoren bedenken. Dan is het belangrijk om te weten hoe 

een partij in de samenleving staat.  

Als je meer bent van wij dan van ik, dan is het CDA voor jou de goede partij.’ 

Jaap van der Linden. 

 

 


