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ALPHEN - TiEN jAAr wETHoudEr 
zijN, dAT komT NiET zo vAAk voor. 
TocH HEEfT HANs GroEN iN ‘T wouT 

diT jAAr dEzE mijLPAAL bErEikT. 
oNdANks dAT ruimTELijkE ordE-
NiNG GEEN dEEL uiTmAAkT vAN 

zijN PorTEfEuiLLE, mAAkT Hij zicH 
GrAAG NuTTiG ALs ‘bruGGENbou-

wEr’ TussEN PErsoNEN, iNsTANTiEs 
EN ovErHEid. zijN crEdo: LAAT iN 
dE PoLiTiEk iNdividuEEL bELANG 
NooiT bovEN ALGEmEEN bELANG 
GAAN. ,,ANdErs HAAL jE dE TiEN 

jAAr NiET.”

Door Jolanda van Luinen

OVER REGELMAAT

Hoe zit het met úw individuele 
belang (privéleven) en algemeen 
belang (werk)?
,,Wethouder ben je voor vele uren per 
week, maar als er thuis iets belangrijks 
is, dan laat ik hier alles los. Want alleen 
als je aan je gezin voldoende aandacht 
geeft, gunnen zij je de ruimte om ne-
gen van de tien avonden weg te zijn. 
Of ik na lange vergaderingen makke-
lijk slaap? Meestal kijk ik eerst beneden 
naar de herhaling van Nova of Paul 
& Witteman, waarbij ik soms wakker 
moet worden om naar boven te gaan. 
Zodra ik in mijn bed lig, slaap ik ge-
woon weer verder. Ook op vakantie 
kan ik het werk goed loslaten, want dat 
heb ik zoveel mogelijk afgerond. Zo 
nodig kan mijn collega me bereiken via 
mijn 06. Dat bevalt goed. Het scheelt 
dat ik planmatig werk, een rustig ka-
rakter heb en me niet gauw van de wijs 
laat brengen. “
,,Dat deed ik ook niet toen ik twee-
enhalf jaar geleden onverwacht het 
bericht kreeg dat ik suikerziekte heb. 
Ik ben toen direct lid geworden van 
de diabetesvereniging. Daar heb ik het 
belang van regelmaat geleerd. In plaats 
van tussen de middag op kantoor mijn 
mail door te werken, ga ik sindsdien 
naar huis voor mijn brood en medicij-
nen. Mijn ideale vergadertijd is ook niet 
meer ‘s avonds van half zes tot half acht. 
En ‘s morgens plan ik afspraken pas na 
negen uur. Dat was voor iedereen even 
wennen, maar het gaat prima zo. Voor 
mezelf, mijn gezin en kleinkinderen 
houd ik me moeiteloos aan m’n dieet. 
Evengoed kun je niet een béétje dieet 
houden of een béétje stoppen met ro-
ken. Er is geen tussenweg.” 

OVER DE UITLEG

Bent u als wethouder ook zo 
‘star’?
,,Dat ben ik in zoverre, dat ik sta ach-
ter ons beleid en doelstellingen. Maar 
ik ben altijd wel bereid om daar uit-
leg over te geven. Als ik op straat word 
aangesproken over beleidskwesties, 
voer ik daar geen zware discussies 
over. Als ze me op het stadskantoor 
willen bellen, hebben we allebei meer 
tijd. Telefonisch ben ik sowieso goed 
bereikbaar. Ik zie dat als een stukje 
dienstverlening. Stel je voor dat ik de 
telefoon ernaast zou leggen, dan staat 
dat morgen in de krant. Mensen zoe-
ken sowieso steeds eerder contact met 
de krant of stappen naar de rechter als 
ze het ergens niet mee eens zijn. Hier 
word ik niet boos om. Wel vind ik het 

jammer dat er op die manier geen goed 
gesprek komt. Net zomin als wanneer 
ze dreigen of schelden. Door de jaren 
heen heb ik daarmee leren omgaan, al 
vind ik geweld en grof taalgebruik nog 
steeds niet normaal. Soms komt er ie-
mand bij me op gesprek, die eruit ziet 
alsof hij de tafel in tweeën wil slaan. 
Bij een bakje koffie, en door begrip 
te tonen, blijkt het echter een goede 
gesprekspartner aan wie ik rustig kan 
uitleggen waarom een bepaalde beslis-
sing is genomen. ‘Zo had ik het nooit 
bekeken’, is dan vaak de reactie. Op die 
manier ‘bruggen bouwen’ vind ik nog 
steeds een uitdaging.”

Aan uw nevenactiviteiten te zien, 
doet u dat niet alleen in de poli-
tiek.
,,Dat klopt. Naast het wethouderschap 
heb ik 21 onbetaalde banen. De meeste 
hebben raakvlakken met mijn werk, 
andere helemaal niet. Zo ben ik jaren 
voorzitter geweest van de EHBO-ver-
eniging in Aarlanderveen en uiteinde-
lijk voorzitter van EHBO Nederland 
geworden. Onlangs was ik 25 jaar 
voorzitter van volkstuinvereniging 
Ridderspoor. Voor deze  bestuursfunc-
ties en die van de buurtvereniging, heb 
ik in het 1998 een Koninklijke Onder-
scheiding gekregen.” 
,,Werken in de volkstuin is voor mij 
echt ontspanning. Hoe druk ik het ook 
heb, ‘s morgens vroeg ga ik eerst de kas 
water geven. Ik heb een tuin met sier-
planten en groente, waarin het lekker 
buffelen is. Het komt voor dat ik me op 
zaterdag drie keer omkleed. Eerst om 
boodschappen te doen, dan om in de 
tuin te werken en vervolgens om naar 
een verplichting te gaan. De volkstuin-
vereniging kent een aparte manier van 

besturen. Er zijn wel reglementen, maar 
tuinders rekken die vaak op. Over het 
algemeen is het een gezellige club, met 
een sociale cohesie. Als iemand ziek is, 
dan houdt de rest die tuin bij. Ondanks 
dat ik het heel druk heb, zou ik de tuin 
niet willen missen. Hoewel ik vergade-
ren ook ontspannend vind.”

OVER EEN HONDENBAAN

Hoe bent u eigenlijk in de politiek 
terechtgekomen?
,,De politieke betrokkenheid was er 
vrij vroeg, maar niet op jonge leeftijd 
al. Bakker en slager - dit was ik in mijn 
vrije tijd - zijn dan meer aansprekende 
beroepen. Bij de politie en rijksver-
keersinspectie zat ik beroepsmatie. 
Rond m’n dertigste sloot ik me aan bij 
CDA Alphen aan den Rijn. Binnen de 
kortste keren was ik er bestuurslid en 
vervolgens voorzitter. Via het bestuur 
van politieke commissies, de gemeente-
raad en vier jaar fractievoorzitterschap 
ben ik in 1998 wethouder geworden. 
Cursussen heb ik niet gevolgd, want 
ik denk dat je politiek gevoel niet kunt 
leren, hoogstens bijschaven. Startende 
collega’s wijs ik wel eens op de valkui-
len: individueel of algemeen belang, je 
uitspraken laten ontlokken in de wan-
delgangen, moet je wel of geen emoties 
tonen, hoe ga je om met de pers? Het is 
eigenlijk net als in de artiestenwereld: 
zonder talent kom je er niet.”
,,Fractievoorzitter zijn en tegelijkertijd 
fulltime werken was een hondenbaan, 
maar wel een mooie. Wie zoveel uren 
onbezoldigd werkt is óf hartstikke dom 
óf bevlogen. Ik was dat laatste, want 
toen wilde ik al veel bereiken met an-
deren. Als wethouder heb ik gelukkig 
maar één baan in plaats van twee. De 
uren zijn er niet minder op geworden, 

alleen heb ik nu slechts één agenda, 
waarin ik ook mijn privé afspraken 
vastleg. Alle verjaardagen bijhouden 
blijft echter moeilijk. Al was het maar 
omdat mijn vrouw uit een gezin van 
tien kinderen komt.”

OVER GRENZEN 
OVERSCHRIJDEN

Als wethouder hebt u niet alleen 
met de eigen gemeente te maken, 
toch?
,,Een aantal astronomische projecten 
overschrijdt inderdaad de gemeente-
grens. Zoals de Oude Rijnzone, die 
gerevitaliseerd wordt van Bodegraven 
tot Leiden. De ambities zijn besproken 
en we hebben elkaars nieren geproefd. 
In dit project moeten we aan elkaar 
betalen en dat is best ‘tricky’. Van dit 
project zullen we het algemeen belang 
moeten  aantonen. Met de RijnGou-
welijn zijn we al vele jaren bezig om 
deze door te trekken naar de kust. De 
betrokken gemeentes zullen hieraan 
een bijdrage moeten leveren. Ook in de 
bestrijding van de bomenziekte trekt 
Alphen de kar. Verschillende gemeen-
ten, universiteiten en buitenlandse in-
stanties helpen ons bij het vinden van 
een oplossing. Nu wordt het tijd dat de 
overheid dit probleem oppakt, want het 
speelt niet alleen in Alphen.”

Allemaal prestigieuze projecten, 
maar waar bent u op lokaal niveau 
trots op?
,,Dat is ons kleine kernen beleid. In 
de beginjaren dat ik wethouder was, 
werd er bijna niet over Zwammerdam 
en Aarlanderveen gesproken. Niemand 
voelde zich de brievenbus voor hun 
correspondentie. Tegenwoordig wordt 
deze gecoördineerd door de account-

manager. Wellicht omdat ik zelf gebo-
ren en getogen ben in Aarlanderveen, 
heb ik wat met de kleine kernen en 
hun activiteiten zoals Koninginnedag-
viering, huttenbouw en muziekavond. 
Minimaal twee keer per jaar hebben 
we er gesprekken met belangenver-
enigingen. Het is goed dat dit nu een 
eigen plek heeft gekregen.”

OVER TOEKOMSTPLANNEN

Wat kunnen we nog van Hans 
Groen in ‘t Wout verwachten?
,,Wanneer het gaat om ‘Alphen BV’ zou 
ik graag de projecten Lage Zijde, stati-
onsgebied en N207 willen afmaken. Ik 
heb nog niet nagedacht over een vol-
gende ambtsperiode. We hebben im-
mers nog even.
En wat privé betreft: binnenkort word 
ik weer opa en dat vind ik het mooiste 
wat er is. Ik heb geen dagdromen over 
wereldreizen of het burgemeesterschap. 
Je ziet wel wat er op je pad komt. Ik 
hoop alleen dat we gezond en geluk-
kig blijven. Er zijn immers al genoeg 
carrièrejagers die hun huwelijk naar 
de knoppen hebben zien gaan. Dat ik 
wethouder heb kunnen worden, heb ik 
mede aan mijn gezin te danken. En dat 
waardeer ik na tien jaar nog zeer.”

HANS GROEN IN ‘T WOUT: ,,ZONDER TALENT VOOR 
POLITIEK RED JE HET ALS WETHOUDER NIET”

Ondanks dat jubilerend wethouder Hans Groen in ‘t Wout heel druk is met zijn werk en nevenactiviteiten, houdt hij het gezinsleven in ere. 
Foto: Wil Kokelaar

Naam: Hans Groen in ‘t Wout
Geboortedatum: 11 augustus 
1951
Geboorteplaats: Aarlanderveen
Beroep: wethouder 
Relatie: getrouwd met Ria van der 
Zalm (58)                 
Kinderen: 1 zoon en 2 dochters, 4e 
kleinkind op komst
Hobby’s: bestuurswerk, de tuin, 
kaart- en bordspellen


