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ONDANKS DAT RONALD PLEIJ AL IN 
2005 KENBAAR MAAKTE OOIT TOT 

BURGEMEESTER GEKOZEN TE WILLEN 
WORDEN EN HIJ SERIEUS DE INTENTIE 

HAD BINNENKORT EERSTE BURGER 
NICO SCHOOF OP TE VOLGEN, ZIET 

HET RAADSLID DAAR NU TOCH VAN 
AF. STERKER NOG: HIJ STOPT IN 2010 
ZELFS MET HET RAADSWERK. ECHTER, 

DE ALPHENAAR IS NIET VOOR DE 
POLITIEK VERLOREN, WANT HIJ BLIJFT 

SP-LID EN ZAL ZIJN MENING NOG 
VAAK LATEN HOREN. 

Door Jolanda van Luinen 

OVER DE AFWEGING

Waarom wilde je eerst zo graag 
burgemeester worden en nu ‘op-
eens’ niet meer?  
,,De SP is qua kamerzetels de derde 
partij van Nederland. Hoewel een 
aantal gemeenten een links college 
heeft, heeft de SP nog nergens een 
burgemeester. Dat was de eerste reden 
waarom ik dat had willen worden. De 
tweede was dat ik verandering wil in 
de Alphense politiek. Nico Schoof is 
een prima man, maar hij laat zich te 
weinig ‘op straat’ zien. Eén keer in 
de zoveel maanden bezoekt hij wel 
een groot bedrijf. Daarvan vind ik: 
ga liever eens wat vaker bij een wel-
zijnsinstelling of sportvereniging kij-
ken. In zijn positie zou ik meer naar 
de burgers toegaan. Een burgemeester 
moet je makkelijk aan z’n jasje kun-
nen trekken. Naar mijn idee kunnen 
of durven mensen dat bij Schoof niet. 
En als het aan mij lag werden discus-
sies in de raad niet meer zo gauw afge-
kapt, maar zou het meer gaan zoals in 
het Engelse Lagerhuis. Emotie hoort 
bij een goede politicus.”  
,,Ik was vast van plan om te sollicite-
ren naar de burgemeestersfunctie, ook 
omdat je dan je verhaal kunt doen bij 
buurgemeenten. Maar eerst wilde ik 
weten hoe de landelijke SP er tegen-
over stond. Wij kwamen samen tot 
de conclusie dat het idee van een SP-
burgemeester niet verkeerd is, maar 
dat Alphen daar vanwege het rechtse 
college niet de geschikte plaats voor 
is. Het zou namelijk inhouden dat ik 
tegen mijn geweten in moet stemmen 
vóór bijvoorbeeld verdubbeling van 
de N207, uitbreiding van de Gnep-
hoek en de komst van een Outlet. Ik 
snap wel dat je in de politiek soms wa-
ter bij de wijn moet doen, maar dan 
alleen als het compromis een oplos-
sing is voor de problemen. Dat is het 
vaak niet. Om die reden wil de lande-
lijke SP ook niet koste wat kost in de 
regering komen.”
Het SP-bestuur stelde toen voor dat 
ik ging solliciteren in het ‘linkse’ 
Tilburg of Nijmegen, maar dat zou 
betekenen dat ik moet verhuizen en 
dat wil ik niet. Ik word dus geen bur-
gemeester. Achteraf gezien vind ik 
dat niet erg, want een burgemeester 
is goedbeschouwd slechts de voorzit-
ter van het college van B en W, wat 
in de gemeentelijke organisatie ónder 
de raad staat. Politiek gezien heeft 
een burgemeester niets in te brengen. 
Maar de functie heeft natuurlijk wél 
status, al zou ik als burgervader nooit 
een pak met stropdas dragen, maar 
gewoon een shirt of overhemd en een 
nette spijkerbroek.” 

OVER BITTERE NOODZAAK
Hoe ben je eigenlijk bij de SP te-
rechtgekomen? 
,,Pacifistisch als ik nu ben is het bijna 
niet voor te stellen, maar als 17-jarige 
tiener wilde ik beroepsmilitair worden 
en was ik voor de neutronenbom. Pas 
op mijn 20ste gingen mijn ogen open. 
In 1984 werd ik lid van Milieudefen-
sie. Twee jaar later verhuisde ik van 
Leiderdorp naar Alphen en heb ik me 
aangemeld bij de SP. In 1989 - naar 
aanleiding van de Coupépolder affaire 
- werd ik lid van het bestuur, omdat 
ook ik vond dat de onderste steen bo-
ven moest komen. Het voelde goed om 
politiek actief te zijn in plaats van langs 
de kantlijn te schreeuwen, wat zoveel 
mensen doen. In ons land heb je stem-
recht; gebruik dat dan ook!”
,,Sinds 1992 ben ik echt actief in com-
missievergaderingen, met als specia-
lisme verkeer, vervoer en milieu. Daar 
heb ik ook in het dagelijks leven wat 
mee. Zo hebben wij een bescheiden 
auto die 1 op 23 rijdt, maar die pakken 
we niet voor korte stukjes. Zelf heb ik 
er helemaal geen problemen mee dat 
de benzine steeds duurder wordt. De 
buurtwinkels op fietsafstand worden er 
namelijk beter van. En wat het milieu 
betreft: wij zamelen onder andere pa-
pier, karton en GFT apart in. Doen de 
deur achter ons kont dicht en de lichten 
(spaarlampen) achter ons uit. Extreme 
kerstverlichting in de tuin vinden we 
stroomverspilling. Ons huis heeft zon-
nepanelen en een zonneboiler. Deze 
voorzien in 10 tot 15 procent van onze 
energiebehoefte, doordat ons water 
gratis verwarmd wordt en elektriciteit 
voor koelkast en pc gebruik overdag 
‘gratis’ is. Om nog meer energie te 

besparen hebben we geen apparaten 
stand-by staan. Behalve dan de video-
recorder, omdat anders de program-
mering vervalt. Op zich natuurlijk een 
druppel op de gloeiende plaat. Daarom 
spoor ik anderen graag aan om ook 
energiebewust te gaan leven.”  

Alle beetjes helpen, maar is dit 
dé oplossing voor het energiepro-
bleem?
,,Nee, zoals het er nu naar uitziet is de 
fossiele brandstof binnen 50 jaar op. 
Daarom moeten er meer maatrege-
len genomen worden. In Woubrugge 
staat een ecologisch huis dat in z’n ei-
gen energiebehoefte voorziet. Alleen ‘s 
winters heeft het wat gas nodig. Jam-
mer dat niet op korte termijn ieder-
een in zo’n huis woont. Wel kan de 
gemeente nieuwbouwhuizen verplicht 
laten uitrusten met zonnepanelen. De-
ze worden steeds rendabeler, waardoor 
de bewoners de extra kosten er binnen 
vijf jaar al uit hebben. Ook de capaciteit 
van windmolens is sterk verbeterd. Te-
genwoordig levert een beetje windmo-
len genoeg energie voor circa duizend 
gezinnen. Er zouden er 1500 moeten 
komen om heel Nederland van groene 
stroom te voorzien. Veel mensen zijn 
daar tegen, omdat ze windmolens ho-
rizonvervuiling vinden. Ik vind dat 
niet, want je kunt er nog langs kijken. 
Windmolens bij Alphen zou ik eerder 
een baken noemen. Je ziet ze wanneer 
je van vakantie komt en denkt: bijna 
thuis. Trouwens waarom hoor je nooit 
iemand klagen over lelijke bedrijfster-
reinen en metershoge reclameborden. 
Is dat geen horizonvervuiling? Met de 
slagschaduw en het lawaai van wind-
molens valt het ook alles mee. 400 

meter eromheen mag alleen de boer 
wonen wiens land het is. Hem zul je 
niet horen, want hij verdient aan de 
plaatsing. En op 100 meter afstand heb 
je meer lawaai van de N11 dan van een 
windmolen. Van mij mogen ze half 
Nederland ermee volzetten. Dat is on-
dertussen zelfs bittere noodzaak.” 

OVER BETROKKENHEID

Wat betreft de opwarming van de 
aarde: dat is toch iets van alle tij-
den? 
,,Inderdaad verandert ons klimaat 
sinds de ijstijd voortdurend, maar de 
afgelopen twee- tot driehonderd jaar is 
het wel heel snel gegaan. En dat is niet 
goed. We hebben bij de Olympische 
Spelen kunnen zien dat er in China, 
door de hoge CO2 uitstoot, veel smog 
hing. Dat krijgen we hier ook, met  de 
verkeersgroei in en rond Alphen. Er is 
uitgerekend dat er hier jaarlijks rond 
de dertig mensen vroegtijdig dood-
gaan door de luchtvervuiling. Zoiets 
zou alleen het nieuws halen als het do-
den waren door verkeersongelukken 
of geweldsdelicten. Als de Gnephoek 
wordt uitgebreid en de binnentermi-
nal en factory outlet center er komen, 
duurt het nog maar even en wij dra-
gen buiten ook mondkapjes. Tot hoe-
ver moet je gaan voor je economie? Ik 
vind: tot hier en niet  verder.” 
Als je je zo betrokken voelt bij de po-
litiek, waarom stop je dan als raads-
lid? ,,Sinds 1989 zit ik in de raad en 
op hoogtijdagen ben ik daarvoor drie 
van de vijf avonden van huis. Voor 
mijn werk komt daar de koopavond 
nog bij. En de keren dat je niet naar 
vergaderingen bent, ben je druk met 

stukken lezen. Na al die jaren wil ik 
nu eens meer tijd voor ons gezin. Deze 
vakantie nam ik voor het eerst geen 
rapporten mee om door te lezen. Daar 
had ik geen schuldgevoel over, want 
ik heb die weken heerlijk kunnen bij-
tanken.” 

OVER TOEKOMSTPLANNEN 

 Wat kunnen we nog van Ronald 
Pleij verwachten?
,,Wanneer ik gestopt ben als raads-
lid, blijf ik lid van de SP. Tijdens de 
openbare vergaderingen blijf ik er - 
weliswaar met humor - op hameren 
dat men niet te netjes maar gewoon 
moet praten, zodat een leek het ook 
begrijpt. Dat wordt me niet altijd in 
dank afgenomen. Maar ja, ik zit nu 
eenmaal niet in politiek om vrienden 
of carrière te maken. Verder verwacht 
ik meer ingezonden brieven te schrij-
ven en meer te werken aan mijn we-
blog www.ronaldpleij.web-log.nl. En 
ik wil nog meer tijd besteden aan mijn 
sporten. Vier maanden geleden heb ik 
hardloopschoenen gekocht en die wil 
ik beslist vaak gebruiken.” 

RONALD PLEIJ: ,,IK WORD TOCH MAAR NIET DE EERSTE 
SP-BURGEMEESTER VAN ALPHEN EN NEDERLAND”

Nu Ronald Pleij geen burgemeester wordt en hij minder tijd aan de politiek gaat besteden, wil hij nog vaker gaan sporten.  Foto: Wil Kokelaar

Naam: Ronald Pleij 
Geboortedatum: 5 juni 1962 
Geboorteplaats: Leiderdorp
Beroep:  verkoper/assistent bedrijfs-
leider Sport 2000 Bakker 
Relatie: getrouwd met Jeannette 
Dijkgraaf (53)
Kinderen: allebei een zoon en een 
dochter, dus samen 4 kinderen
Hobby’s: hardlopen (halve mara-
thon), wielrennen, skeeleren, bezig 
met cursus parapenten
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