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TOEN HIJ NOG ECONOMIELES GAF IN 
HET VOORGEZET ONDERWIJS, BETROK 

HANS SEMEIJN ZIJN LEERLINGEN 
GRAAG BIJ MAATSCHAPPELIJKE 

VRAAGSTUKKEN. ECHTER ZONDER AL 
TE NADRUKKELIJK ZIJN POLITIEKE 

KLEUR KENBAAR TE MAKEN. TEN EER-
STE OM HEN NIET TE BEÏNVLOEDEN, 

TEN TWEEDE OMDAT HIJ ZICH ‘ERGERT’ 
AAN DE POLITIEKE HOKJESGEEST. OP 1 
DECEMBER NEEMT DE ALPHENAAR AF-
SCHEID ALS RAADSLID. OF COALITIE EN 
OPPOSITIE UITEINDELIJK MEER GAAN 
SAMENWERKEN - ZIJN WENS - MAAKT 

HIJ NIET MEER MEE.

Door Jolanda van Luinen

OVER BLOKVORMING

Hoe had u die samenwerking ei-
genlijk voor ogen?
,, Als je het algemeen belang wilt die-
nen, moet je openstaan voor samen-
werking en niet op de persoon spe-
len. Dus vind ik dat je niet alleen bij 
je coalitie- dan wel oppositiegenoten 
naar gelijkgestemden moet zoeken. 
Achterkamertjespolitiek slaat immers 
elke discussie dood. Daarnaast wil je 
als coalitie toch niet overkomen als één 
pot nat? Ik vind dat blokvorming de 
sfeer verziekt. Ik heb geprobeerd deze 
situatie te doorbreken, maar dat is me 
helaas niet gelukt.”

Maar dat is niet de reden waarom 
u nu stopt als raadslid, toch?
,,Nee, hoor. Sinds deze zomer werk 
ik bij het Woonbond Kennis- en Ad-
viescentrum als senior opleider/trainer. 
Net zoals bij de gemeenteraad houdt dit 
in dat ik ook in de avonden en week-
einden beschikbaar moet zijn. Algauw 
bleken die twee niet te combineren. 
Het is niet dat ik geen lol meer heb in 
de Alphense politiek, maar een aan-
tal dingen heb ik na achttien jaar wel 
gezien. Zonder valse bescheidenheid 
denk ik dat ik een goede rol heb gehad 
door punten op de politieke agenda te 
zetten als raadslid, en als kennismake-
laar en coach binnen de fractie. Signa-
len oppikken, informatie doorspelen, 
situaties analyseren en oplossingen 
voor problemen bedenken, dat is wat 
ik graag doe. Dat kon ik zowel in het 
onderwijs en de politiek, als nu in mijn 
nieuwe baan.”
,,Toen ik studeerde raakte ik geïnteres-
seerd in en betrokken bij de huisves-
tingsproblematiek. Daardoor kon ik 
me later in de PvdA-fractie speciali-
seren op onder andere Wonen, Beheer 
Openbare Ruimte, Ruimtelijke Orde-
ning en Duurzaamheid. Ook in mijn 
nieuwe werk vallen deze interesses op 
hun plek. Vandaar dat ik nu over de 
politiek zeg: Voor mezelf is het zo wel 
aardig geweesT.”

OVER ACHTER DE 
SCHERMEN

Als student werd u politiek actief. 
Waar kwam die interesse van-
daan? 
,,Toen ik een jaar of 17 was, zette ik me 
in voor de Wereldwinkel. De politieke 
gedachte achter deze winkels sprak mij 
erg aan. Echter, om voor je beroep ont-
wikkelingsprogramma’s te schrijven, 
moest je goed zijn in wiskunde. In eco-
nomie was ik beduidend beter, vandaar 
dat ik ervoor koos om dat te gaan stu-

deren. In Rotterdam heb ik twee jaar 
in de universiteitsraad gezeten. Via de 
studentenorganisatie ben ik destijds ac-
tief geworden op het gebied van jonge-
renhuisvesting en nam ik zitting in de 
stuurgroep voor één- en tweepersoons-
huishoudens. In die tijd waren er plan-
nen om in en rond het Rotterdamse 
Poortgebouw een tippelzone te maken. 
Wij voorzagen dat het grote, karakte-
ristieke pand en zijn omgeving daar-
door zouden verloederen. Veel liever 
wilden we het laten bestemmen voor 
huisvesting. Ik raakte bij die actie be-
trokken; niet als kraker of woordvoer-
der, maar achter de schermen. De rode 
draad in mijn werkzaamheden voor 
de actiegroep was: zorgen voor een 
inhoudelijk goed verhaal, het voorbe-
reiden van (tegen)argumenten en het 
schrijven van persberichten. Ik was pas 
begin 20, maar werd door de gesprek-
partners gelukkig wel serieus genomen. 
Uiteindelijk is het Poortgebouw inder-
daad bestemd voor huisvesting.”

OVER SCHRIKKEN

Hoe werd u uiteindelijk raadslid in 
Alphen?
,,Op de middelbare school in Spijke-
nisse werd ik lid van de PPR en in die 
hoek ben ik lang blijven hangen. Op 
een gegeven moment wil je echter niet 
alleen van je laten horen, maar ook 
meer bereiken. Bij de PvdA ging dat 
beter, want die partij was groter en had 
mede daardoor meer invloed en macht. 
Toen ik in 1985 naar Alphen verhuisde, 
werd ik vrij snel daar politiek actief. In 
1986 kwam ik in het bestuur van de 
lokale afdeling, vanaf 1990 deed ik 
raadscommissiewerk. In 1998 wilde ik 
wél ‘voor het echie’ in de gemeente-
raad. Toen lukte het niet, maar in 2002 

wel. Door de manier waarop dat ging, 
was dat zelfs nog schrikken. Eind 2001 
werd namelijk een onbekend Alphens 
lid - Remco Blom - geparachuteerd als 
lijsttrekker. Hierdoor kwamen ande-
ren op een lagere plek op de kieslijst 
terecht. Binnen de toenmalige fractie 
brak een opstand uit, waarna kandida-
ten voor de lijst zich ‘en masse’ terug-
trokken. Zodoende kwam ik van een 
onverkiesbare plaats 10 opeens terecht 
op 3. En zo zaten we van 2002 tot 2006 
met z’n vieren in de PvdA-fractie. On-
derling hadden we veel discussies, maar 
toch was het toen leuker dan nu in de 
huidige grotere fractie. Aan de andere 
kant werd je meer geleefd doordat je 
je bezig moest houden met meerdere 
terreinen - dus niet met alleen Wonen 
- en door tijdgebrek werd het onder-
houden van contacten met burgers en 
maatschappelijke organisaties lastiger. 
In 2006 krijgen we een grotere fractie. 
Ook met de nieuwe mensen hadden we 
veel discussies, wat leidde tot inzicht in 
hun kennis en kunde, en een goede 
taakverdeling. Op die manier was er 
meer ruimte voor contacten leggen 
met instellingen en maatschappelijke 
organisaties, om te horen wat de pro-
blemen waren en hoe die opgelost kon-
den worden. Met de resultaten daarvan 
heb ik toen een jaar veel tijd en ener-
gie ingestoken in het schrijven van een 
goed verkiezingsprogramma.”

OVER HOUTSNIJDEN

Kon u in de politiek ook nog iets 
kwijt van uw ‘wereldwinkelideolo-
gie’? 
,,Als commissielid heb ik meegewerkt 
aan de notitie ‘Denk internationaal, 
handel lokaal’. Uiteindelijk is deze uit-
gemond in het initiatief voor een ste-

denband. Eerst met Polen. Toen dat was 
gestopt, richtten wij en anderen ons op 
Oudtshoorn in Zuid-Afrika. Daarvan 
vind ik: Alphen en Oudtshoorn zou-
den mensen moeten uitwisselen over 
gemeentelijk bestuurniveau heen. Bij-
voorbeeld van scholen, maatschappe-
lijke organisaties of op het gebied van 
wonen. Ondersteun in Zuid-Afrika 
bijvoorbeeld de hiv- en aidsbestrijding. 
Als de insteek kennisoverdracht is, dan 
vind ik dat houtsnijden. Het moeten 
immers geen snoepreisjes worden.”

OVER DE PORTEMONNEE

U weet sinds september dat u uit 
de politiek zou stappen, maar wil-
de niet direct weg, toch? 
,,Ik had inderdaad eind oktober kun-
nen stoppen, maar wilde het graag op 
20 november nog een keer in de volle 
breedte over het woonbeleid heb-
ben. Datzelfde geldt voor ‘energie en 
klimaat’. Het blijkt dat het menselijk 
gedrag alleen te veranderen is via de 
portemonnee. De zachte aanpak van 
energieverspilling via informatie en 
voorlichting werkt niet. De gemeente 
zou hierin een voorbeeldfunctie moe-
ten nemen, door boven het wettelijke 
bouwbesluit af te spreken met de pro-
jectontwikkelaar dat er alleen ener-
gieneutraal gebouwd gaat worden. 
Over de bestaande woningen zou op 
lokaal niveau afspraken gemaakt moe-
ten worden tussen wonenCentraal en 
huurdersorganisaties dat de huurverho-
ging als gevolg van energiebesparende 
maatregelen niet hoger mag zijn dan de 
besparing op de energierekening. Al-
leen zo krijg je mensen over de streep. 
Tevens kun je via leningen met lage 
rente als gemeente eigenaar-bewoners 
stimuleren energiebesparing toe te pas-

sen, waarbij de lening wordt terugbe-
taald via de lagere energierekening. Als 
gemeente moet je die investering dus 
voorschieten en je nek willen uitste-
ken.”

Verder nog losse eindjes? 
,,Hoe de wijkplannen voor Kerk en 
Zanen en Lage Zijde zich de komende 
maanden ontwikkelen vind ik ook in-
teressant, maar dat gaat gewoon door 
zonder mij. Ik maak me meer zorgen 
over de kwaliteit van de voorzieningen 
in de stad. Dit is een van de belang-
rijkste onderwerpen binnen het col-
legeprogramma en toch is het vechten 
tegen de bierkaai. Versterking van de 
sociale infrastructuur - met woonser-
vicezones, brede scholen en buurtac-
commodaties - is dé uitdaging voor de 
komende raadsperiode.” 

OVER TOEKOMSTPLANNEN

Wat kunnen we nog van Hans Se-
meijn verwachten?
,,Op 27 november is mijn laatste raad-
vergadering. Ik hoop niet dat het een 
afscheid wordt met toeters en bellen, 
want dat past niet bij mij. Naast mijn 
werk wil ik iets blijven doen met mi-
lieu en energie, eventueel in een be-
stuursfunctie of als vrijwilliger.”

HANS SEMEIJN: ‘HET IS ME ALS RAADSLID NIET
GELUKT DE ACHTERKAMERTJESPOLITIEK TE DOORBREKEN’

Na achttien jaar in de Alphense politiek neemt Hans Semeijn donderdag afscheid van de gemeenteraad.  Foto: Wil Kokelaar

Naam: Hans Semeijn
Geboortedatum: 17 oktober 1956
Geboorteplaats: Middelburg
Beroep: senior opleider/trainer en 
adviseur over wonen
Relatie: geen
Kinderen: geen
Hobby’s: contacten met vrienden, 
muziek luisteren, lezen, kruis-
woordpuzzels, film/theater
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