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NADAT HET ALPHENSE COLLEGE IN HET 
JAAR 2000 WAS GEVALLEN, WERD 

CDA-FRACTIEVOORZITTER JAN VOOGD 
TIJDELIJK WETHOUDER. AANSLUITEND 
WERD HIJ BENOEMD VOOR NOG EEN 

PERIODE. NA DE GEMEENTERAAD-
VERKIEZINGEN IN 2006 WAS ER NOG 
MAAR PLAATS VOOR ÉÉN CDA-WET-
HOUDER. VOOGD GUNDE DIE AAN 

COLLEGA GROEN IN ‘T WOUT EN WERD 
ZELF RAADSLID. ZIJN REPUTATIE VAN 
PROBLEEMOPLOSSER BLEEK ECHTER 
TOT IN ROOSENDAAL DOORGEDRON-
GEN. DAAR WERD DE ALPHENAAR 

OP 21 OKTOBER GEÏNSTALLEERD ALS 
INTERIM-WETHOUDER. 

Door Jolanda van Luinen

OVER GEVRAAGD WORDEN

Een raadslid wordt wethouder in 
een andere provincie. Hoe gebrui-
kelijk is dat?
,,Niet echt. De voorkeur wordt natuur-
lijk gegeven aan iemand uit de plaat-
selijke politiek die in de betreffende 
gemeente woont. In Roosendaal ech-
ter, was begin juni het College geklapt; 
voor drie van de vijf wethouders moest 
tijdelijke vervanging worden gevon-
den. Er werd gezocht naar kandida-
ten die, tot de verkiezingen van maart 
2010, meer zouden kunnen dan slechts 
‘op de winkel passen’. Eerst heeft de 
gemeente binnen de eigen gelederen 
gezocht, later via Interim Wethouders 
Netwerk. Deze kaartenbak - ooit was 
ik gevraagd me hiervoor in te schrijven 
- werd gescreend op profiel, passende 
portefeuilleonderdelen en netwerken. 
Zodoende kwam men bij mij terecht. 
Ik heb niet direct ‘ ja’ gezegd tegen de 
functie, want naast dat ik werkweken 
van zo’n 60 uur zou maken, zou ik 11 
uur kwijt zijn aan het woon-werkver-
keer. Na een paar gesprekken leek de 
baan me een uitdaging. Op 21 oktober 
zijn de nieuwe wethouders geïnstal-
leerd; op 30 oktober was mijn afscheid 
van de Alphense politiek.”

OVER RESULTATEN

Welke wapenfeiten kon u noemen 
tijdens deze gesprekken? 
,,In mijn portefeuille had ik onder an-
dere Sociale Zaken, Economische Za-
ken en Milieu. De eerste twee heb ik in 
Roosendaal ook en vormen een prima 
combinatie. In Alphen heb ik het om-
klappen van Algemene Bijstand naar 
Werk en Bijstand geïmplementeerd. 
Via het Work First principe hielpen 
we werkzoekenden aan een tijdelijke 
baan, met de mogelijkheid tot bij- en 
omscholing. Bij Sociale Werkplaats Al-
phen - waar ik bestuursvoorzitter van 
was - begeleidden wij mensen vanuit 
een handicapsituatie naar een reguliere 
werkplek. Deze mensen leveren kwali-
tatief hoogstand werk. Hier zou de hele 
gemeente trots op moeten zijn.”
,,Qua Economische Zaken heb ik me 
ervoor ingezet bedrijven binnen te ha-
len waar Alphenaren kunnen werken. 
In bedrijventerrein Schans II heb ik 
parkmanagement ingevoerd. De am-
bulancepost hebben we verhuisd van 
het centrum naar Schans II. Hier was 
ik niet alleen als wethouder bij betrok-
ken; ik zat in het dagelijks bestuur en 
heb als hartpatiënt - ik ben bezig aan 
mijn vierde pacemaker - veel met deze 

organisatie te maken gehad. De plaat-
selijke ambulancedienst hebben we 
omgevormd naar een regionale, met 
zo’n 27 ambulances. In deze ‘operatie’ 
heb ik heel plezierig samengewerkt met 
burgemeester Polman, toen nog van 
gemeente Noordwijkerhout. Tegen-
woordig is hij burgervader van mijn 
buurgemeente Bergen op Zoom. Wan-
neer de laatste Alphense ziekenauto 
uitrukt, zorgt Dynamisch Ambulance 
Management ervoor dat vanuit een van 
de andere plaatsen een ambulance naar 
een strategische plek rijdt binnen het 
vrijgekomen gebied. Dit systeem heeft 
ons de aanschaf van extra ambulances 
bespaard.”

En op het gebied van het milieu?
,,We hebben uitgekiende milieumaat-
regelen genomen bij de verbouwing 
van het stadcentrum en de bouw van 
het Stadskantoor, zoals warmte/kou-
deopslag. Voor de gemeente zijn brand-
stofbesparende hybride auto’s geleased 
en er wordt geen gebruik gemaakt van 
dubieus hardhout.”
,,Asfaltcentrale Heijmans zorgde al 
vijftien jaar voor stank- en geluids-
overlast. Met een kerngroep is het me 
gelukt om het bedrijf weg te krijgen. 
Dit leverde me destijds ongenoegen op 
van de provincie, omdat het asfalt no-
dig was voor Schiphol. Het bedrijf ging 
echter ruim over het productiequotum 
heen, dus waren harde maatregelen ge-
rechtvaardigd.”
,,Verder heb ik goede herinneringen 
aan de bouw van het Stadskantoor, met 
collega Wienbelt. De reacties van de 
bevolking en gebruikers zijn overwe-
gend positief, maar het was voor mij een 
groot en duur project om over te ne-
men. De realisatie van het theater - een 
samenwerkingsverband met wethouder 
Van Wersch - is daarentegen prima ge-
gaan. Schitterend pand én binnen het 

budget.” ,,Gemeente Roosendaal had 
een goed gevoel bij deze resultaten en 
zocht bevestiging. Achteraf hoorde ik 
dat ze in de meest onverwachte hoe-
ken referenties hebben opgevraagd, zo-
als bij de fractievoorzitter van SP. Zelf 
kom ik uit een CDA-nest, dus dat was 
wel grappig.”

OVER UITERSTEN 

Hoe beviel de overgang van wet-
houder naar raadslid en weer te-
rug?
,,Na de gemeenteraadsverkiezingen 
in 2006 kwam het CDA op zes zetels 
uit. Met Hans Groen in ‘t Wout had 
ik afgesproken dat hij wethouder zou 
worden. Liever begeleidde ik als ‘back-
bencher’ raadslid nieuwkomers in de 
politiek, dan dat ik pseudo-intelligent 
wilde overkomen met mijn wethou-
derservaring. Voor mij was dit een goed 
afkickproces, na zes jaar in de schijn-
werpers. Toch was het een grotere om-
slag dan ik had verwacht. Vooral door 
het einde aan de samenwerking met het 
ambtelijk apparaat. Toen ik nog niet in 
de politiek zat, heb ik ook wel eens 
gemopperd dat procedures te lang du-
ren. Inmiddels weet ik dat ambtenaren 
keihard werken. Doordat alles grondig 
moet gebeuren, kost het tijd.”
,,De sleutel van het Stadskantoor afge-
ven en de dag erna uitslapen, was heel 
onwerkelijk. Van 70 naar 0 uur per 
week werken, was een gigantisch ver-
schil. Om na anderhalf jaar opeens 60 
uur per week te draaien is pittig. Laatst 
was ik pas om 01.00 uur thuis en had 
ik om 08.30 uur alweer een afspraak 
op het werk. Dat moet je niet elke dag 
doen. Als het heel laat zou worden, kan 
ik in Roosendaal een hotelletje pak-
ken, maar vanwege mijn vrouw doe ik 
dat liever niet. Eens in de vijf weken 
heb ik weekenddienst; binnenkort mag 
ik Sinterklaas inhalen in Wouw.”

OVER SAMENWERKEN

Is Alphen met Roosendaal te ver-
gelijken? 
,,Roosendaal is met bijna 80 duizend 
inwoners groter en heeft vijf dorpen 
binnen de  gemeentegrenzen. Was het 
in Alphen al pittig met zes wethouders, 
Roosendaal heeft er maar vijf. In Roo-
sendaal is de sfeer anders, wat Bour-
gondischer. Het ambtelijk apparaat 
stapte spontaan op me af. In Alphen is 
men nuchterder; daar moet je het eerst 
verdienen. Ik weet niet welke benade-
ring het beste is.”
,,Net als Alphen is Roosendaal een 
leuke stad. Alleen is daar wél veel van 
de oude binnenstad bewaard gebleven. 
In Alphen hadden we mooie gevels, nu 
zijn het gedrochten. Work First wordt 
ook in Roosendaal toegepast. Hierdoor 
heeft deze gemeente het laagste werk-
loosheidscijfer. Met toerisme in mijn 
portefeuille kan ik zeggen dat recrea-
tiepark De Stok heel leuk opgezet is. 
Het omvat outletcenter Rosada, ther-
men, een zwembad en een uniek in-
door skydive center. Tegengaan van het 
drugstoerisme hoort inderdaad ook bij 
mijn portefeuille, onder ‘Handhaving’. 
Overigens zit ik als CDA’er op een wet-
houdersstoel van de Roosendaalse Lijst. 
Natuurlijk heb ik me geconformeerd 
aan het college- en partijprogramma. 
De programma’s van de plaatselijke 
PvdA, Roosendaalse Lijst, VVD en 
CDA liggen zo dicht bij elkaar, dat de 
partijen binnen een week een coalitie 
zouden kunnen vormen. Positief dat 
het kan, raar dat het niet gebeurt.”

Wat zijn voor u uitdagingen in uw 
nieuwe werkgemeente?
,,Voor wat betreft mijn ‘gouden drie-
hoek’ (Sociale Zaken, Onderwijs en 
Economische Zaken) staat in Roosen-
daal veel te gebeuren. Er moet op een 
nieuwe locatie een vmbo school wor-

den gebouwd, het stadscentrum gaat op 
de schop, bedrijventerrein Borgwerf II 
wil uitbreiden, het outletcenter wil een 
tweede fase. Heel grote multinationals 
proberen bij de inrichting daarvan de 
dienst uit te maken, dus moet je als 
wethouder behoorlijk bij de les blijven. 
In het kader van revitalisering van be-
drijventerreinen willen we beveiliging 
opzetten, zoals SBBA in Alphen. Dit 
heeft de narigheid voor 70 procent ge-
elimineerd. Evenmin als het College in 
Alphen, kent Roosendaal haantjesge-
drag; elkaar vliegen afvangen gebeurt 
niet. Ik heb een geweldig goede tijd in 
Alphen gehad. Juist nu ik het in Roo-
sendaal naar mijn zin heb, doet het een 
beetje pijn dat ik weggegaan ben uit 
Alphen. Dat had ik me vooraf niet ge-
realiseerd.”

OVER TOEKOMSTPLANNEN

Wat kunnen we nog van Jan Voogd 
verwachten? 
,, Privé? Leuke dingen doen, samen met 
mijn vrouw. Wat het werk betreft: ik 
wil dingen bereiken en mensen beraken 
(mijn woord voor enthousiasmeren). Ik 
zou het vervelend vinden als ik bij mijn 
afscheid in 2010 herinnerd zou worden 
als een vakwethouder, die slechts een 
klus heeft gedaan. En wie weet keer ik 
ooit terug in de Alphense politiek, als 
ik daarvoor gevraagd word.”

JAN VOOGD: ‘OOK INTERIM-WETHOUDERS WORDEN 
IN ROOSENDAAL SPONTAAN VERWELKOMD’

Interim-wethouder Jan Voogd heeft altijd tijd tekort. Vandaar dat hij thuis aan de muur een ‘tijdmaker’ heeft hangen die aftelt hoeveel uren hij nog 
heeft tot middernacht.  Foto: Wil Kokelaar

Naam: Jan Voogd
Geboortedatum: 25 oktober 1948
Geboorteplaats: Alphen aan den 
Rijn
Beroep: wethouder
Relatie: getrouwd met Marjan 
Groot (59)
Kinderen: 3 dochters en schoonzo-
nen, 3x3 kleinkinderen
Hobby’s: auto’s, fotograferen,
skiën, verre vakanties met vrouw
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