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ALPHEN - NADAT HIJ SINDS Z’N17DE 
BIJNA ALLE FUNCTIES IN DE PLAATSE-

LIJKE POLITIEK HEEFT VERVULD, DRAAGT 
D66 FRACTIEVOORZITTER ED DE LEEST 

DEZE MAAND ZIJN GEMEENTERAADZETEL 
OVER AAN PARTIJGENOTE INGE PRINS. 
REDEN HIERVOOR IS DAT DIT ‘VRIJWIL-
LIGERSWERK’ STEEDS MOEILIJKER TE 
COMBINEREN VALT MET ZIJN PRIVÉ-

LEVEN EN DRUKKE BANEN. HET WORDT 
EEN DEFINITIEF AFSCHEID VAN DE AC-

TIEVE POLITIEK, WANT ED DE LEEST WIL 
STRAKS NIEMAND VOOR DE VOETEN TE 
LOPEN. TIJD DUS VOOR EEN TERUG- EN 

VOORUITBLIK.

Door Jolanda van Luinen

OVER JONG GELEERD

Op uw 17de lid van D66? Waar 
kwam zo jong die interesse van-
daan?  
,,Door de verkiezingsdebatten bij ons op 
het Christelijk Lyceum. Bij D66 dachten 
ze hetzelfde als ik over de zelfbeschik-
kingsthema’s ‘recht’ en ‘zelf verantwoor-
delijk dragen’ Zodoende werd ik op mijn 
17de lid van deze partij, nog voordat ik 
zelf mocht stemmen. Al snel werd ik al-
gemeen bestuurslid en coördinator van 
de verkiezingscampagne. Vervolgens 
nam ik zitting in (financiële) commis-
sies, werd ik in 1995 raadslid, even later 
fractievoorzitter en van 2001 tot 2002 
wethouder. Ik volgde toen D66-wet-
houder Frank Dales op, die benoemd 
was tot burgemeester van Breukelen. Ik 
had daarna nog een termijn wethouder 
willen zijn, maar D66 ging bij de verkie-
zingen van drie naar twee zetels. Toen 
was het op.”

OVER ZIJN WERK

Uw maatschappelijke carrière heeft 
raakvlakken met de politiek. Vertelt 
u eens?
,,Na het Christelijk Lyceum ben ik eerst 
in militaire dienst gegaan, waar ik de 
officiersopleiding heb gedaan. Daarna 
heb ik bij het ministerie van Financiën 
de opleiding tot rijksaccountant gevolgd. 
Aansluitend, in mijn baan als rijksac-
countant, deed ik boekenonderzoek bij 
(middel)grote ondernemingen. Voor 
slechts een half jaar, want ik werd er niet 
gelukkig van. Je was namelijk alleen maar 
negatief bezig. Dus maakte ik de over-
stap naar een detacheringsbedrijf en later 
werd ik hoofd financiële administratie 
van een touroperator. Mijn huidige baan 
bij gemeente Spijkenisse heb ik nu drie 
jaar. Als hoofd van economische en fi-
nanciële zaken én concerncontroller ben 
ik niet alleen met cijfers bezig, maar met 
alles wat zich bij deze gemeente afspeelt. 
Hoewel ik bedrijfskunde heb gestudeerd 
- ik moet alleen nog de afstudeerscriptie 
maken - heb ik geen behoefte aan een 
eigen bedrijf. Mijn hart ligt bij ‘de ge-
meente’; in dit geval gemeente Spijke-
nisse. Ik ben verantwoordelijk voor 45 
medewerkers, lid van het management-
team en eerste adviseur van de wethou-
der van Financiën. In dit werk heb ik het 
heel erg naar mijn zin.” 

OVER SPIJKENISSE VERSUS 
ALPHEN

Had u een dergelijke functie niet bij 

gemeente Alphen willen hebben?
,,Als raadslid mag je bij dezelfde gemeen-
te geen betaalde baan hebben. Evengoed 
vind ik de cultuur en de onderlinge 
verhoudingen in Spijkenisse leuker dan 
in Alphen. Het heeft te maken met een 
basis van vertrouwen. In Spijkenisse is 
er minder een hokjesgeest, er is een ge-
zonde relatie tussen bestuur en organi-
satie, en er mogen fouten gemaakt wor-
den. Het is daar meer Rotterdams. Of 
zoals het clublied van Feijenoord luidt: 
geen woorden maar daden. Om te wo-
nen vind ik Alphen echter veel leuker 
dan het grotere Spijkenisse. Onze stad 
is meer in evenwicht, door haar betere 
voorzieningenniveau en doordat Alphen 
midden in het Groene Hart ligt. Dit laat-
ste vind ik bij het hardlopen erg prettig. 
Verder ligt Alphen centraal in de Rand-
stad, waardoor alles dichtbij is. En mijn 
kennissen, vrienden en familie wonen 
hier. Voor mij een prima stad om te wo-
nen. Ik denk dat mensen die hiernaartoe 
verhuizen, makkelijk kunnen aarden.”

OVER AMBITIES

U bent een korte periode wethou-
der geweest. Had u ook burgemees-
ter willen worden?
,,Burgemeester worden was mijn am-
bitie niet, net zo min als wethouder 
worden dat was. Dat laatste kwam toe-
vallig op mijn pad. De invloed van een 
burgemeester op de plaatselijke politiek 
lijkt misschien groot, maar is klein. Hij 
heeft weinig te zeggen in commissies 
en de raad. En hij mag dan de baas zijn 
van politie en brandweer, maar alleen in 
crisissituaties én samen met de korpschef 
en de officier van Justitie. Wel hebben 
burgemeesters de belangrijke taak om 
ervoor te zorgen dat onderlinge relaties 
goed blijven. Als Nederland zover is dat 
burgemeesters gekozen worden, dan zal 

deze meer politieke invloed krijgen. Zo-
als de burgemeestersreferenda nu gegaan 
zijn, werkt het duidelijk niet. Kiezen uit 
twee kandidaten van dezelfde partij is 
allemaal surrogaat. Uiteindelijk komt de 
gekozen burgemeester er wel, maar het 
duurt nog even. Nederland zal niet voor 
altijd achterlijk blijven.”

OVER HOOGTEPUNTEN

Hoe is het om twee jaar enig raads-
lid van een partij te zijn?
,,Men moet niet denken dat ik overal al-
leen voor stond, want ik had een steun-
fractie en actieve commissieleden. Wel 
is het zo dat je als eenmansfractie altijd 
aanwezig moet zijn en overal een me-
ning over moet hebben, terwijl je niet 
op alle onderwerpen specialist bent. Wat 
hoogtepunten waren in mijn politieke 
loopbaan? Wat ik belangrijk vind - ik 
ben er zelf ook heel blij mee - was de 
komst van theater Castellum. Hiervoor 
zijn in mijn wethoudersperiode belang-
rijke besluiten genomen en heb ik de 
aanbesteding geregeld. Zo’n theater on-
derscheidt een stad van een dorp. Ook 
zijn we destijds gestart met de VVE, de 
vroeg- en voorschoolse educatieve voor-
zieningen.”

,,De besluitvorming rond het Scala Col-
lege was lastig. De directie wilde de lo-
catie aan de Diamanstraat slopen en daar 
nieuw bouwen. Vanwege de grootscha-
ligheid - meer dan tweeduizend leerlin-
gen op één locatie - wilde ik dat niet. 
Want dan wordt het te anoniem. De 
vestiging aan de Burgemeester Visser-
park was zwaar verouderd, dus er moest 
zo snel mogelijk iets nieuws gerealiseerd 
worden. Nieuwe Sloot was een van de 
weinige locaties waar dat kon. Op deze 
grond zat echter nog geen bestemmings-
plan, waardoor je bezwaren van omwo-

nenden kon verwachten. De school was 
het eerste bouwproject daar; deze heeft 
de hete kastanjes uit het vuur  moeten 
halen. In die tijd was ik geen wethouder 
meer, maar was dat wel zo geweest, dan 
had ik heus het gevecht tegen die bezwa-
ren aan willen gaan. Als wethouder moet 
je immers wel vaker ‘nee’ verkopen. Ge-
lukkig is ook dit goed gekomen.”

,,En verder was ik initiatiefnemer van 
‘Wat te doen met 10 miljoen’, al hoef 
ik niet per se zo herinnerd te worden. 
Dit project gaf burgers de mogelijkheid 
om maatschappelijke ideeën aan te dra-
gen waaraan in totaal 10 miljoen gulden 
besteed kon worden. De actie is niet he-
lemaal lekker verlopen, maar ik ben er 
evengoed trots op. Overigens ook op de 
drieduizend Alphenaren die in hun eigen 
buurt het groen onderhouden. Die vorm 
van participatie én het in stand houden 
van het Groene Hart, vind ik als D66’er 
natuurlijk hartstikke goed.”

OVER ONTWIKKELINGEN

U stopt halverwege een ambtsperi-
ode. Zijn er nog losse eindjes?
,,Die houd je altijd. Voor het MasterPlan 
heb ik m’n nek uitgestoken, dus ik vind 
het prettig om dat van dichtbij te blijven 
volgen. Dat zwembad De Thermen te-
rugkomt, daar heb ik mij hard voor ge-
maakt. Nu graag nog schoolzwemmen 
terug voor alle Alphense basisscholen. 
Voor wat betreft de ijsbaan, vind ik dat 
gemeente Alphen serieus moet proberen 
om een 400 meter baan hier te krijgen 
voor lange baan schaatsers. Deze wij-
ken nu uit naar andere plaatsen. Het 
outlet centre? De kans dat dit er komt, 
is meer dan 50 procent. Het zou een 
goede combinatie vormen met trekpleis-
ters zoals Avifauna en het Archeon. De 
middenstand staat er niet meer negatief 

tegenover, want er wordt zelfs een lichte 
stijging van hun omzet verwacht. Wie 
dringend iets nodig heeft, gaat namelijk 
niet naar een outlet centre. Dat is meer 
iets voor een dagje uit, of impulsaanko-
pen. Als de studie naar de invloed op de 
verkeersdrukte goed uitpakt, dan ver-
wacht ik dat eind 2008 de knoop wordt 
doorgehakt. Het outlet centre zou dan 
eind 2010 of begin 2011 kunnen ope-
nen. 
Veel langer gaat het duren voordat de 
capaciteit van de N207 wordt verbeterd. 
Dit onderzoek loopt nog. Oorspronke-
lijk zou er een snelweg A3 gelegd wor-
den, van Amsterdam naar Rotterdam. 
Had het Rijk dat toen maar gedaan, dan 
was de N207 niet zo vol geweest.”

OVER TOEKOMSTPLANNEN

Wat kunnen we nog van Ed de Leest 
verwachten? 
,,Ik heb geen concrete plannen. Wel 
verwacht ik dat ik iets minder extreem 
actief word. Voorheen was ik heel vaak 
niet thuis met het eten, straks weer wel. 
En verder neem ik wat meer tijd voor 
mezelf. Lekker door ons groene Alphen 
hardlopen en zo mijn hoofd leegma-
ken.”

ED DE LEEST: ,,IK HOEF NIET HERINNERD TE 
WORDEN ALS DE MAN VAN 10 MILJOEN”

Ed de Leest met Esclarmonde en Dante op schoot, wil meer tijd met zijn gezin doorbrengen.  Foto: Wil Kokelaar

Naam: Ed de Leest
Geboortedatum: 22 mei 1964
Geboorteplaats: Gouda (zieken-
huis), opgegroeid in Alphen aan den 
Rijn
Beroep: hoofd financiële en econo-
mische zaken én concerncontroller 
bij gemeente Spijkenisse
Relatie: getrouwd met Jacqueline 
Wessel (42)
Kinderen: een dochter (8) en een 
zoon (6)
Hobby’s: politiek en hardlopen
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