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Lieve Jacoline, 

Een gedwongen vertrek als wethouder heeft een aantal grote voordelen. 

Plotseling heb je heel veel vrije tijd na een inspannende periode als bestuurder. 

In de tweede plaats wordt deze vrije tijd grotendeels betaald. En in de derde 

plaats krijg je vandaag een bescheiden feestje met cadeautjes die manlief Ed 

straks allemaal naar de automobiel mag dragen. 

In de gemeenteraad heb ik uitputtend gevraagd waarom LLB als collegepartner 

het veld moest ruimen. Wij hebben daar nooit een helder antwoord op 

gekregen en dat betreuren wij ten zeerste. Want kregen wij dat heldere 

antwoord wel, dan konden we daar misschien lering uit trekken. Onze excuses 

aanbieden, diep door het stof gaan en misschien zou de coalitie ons dan 

kunnen vergeven.  

Maar niets van dit alles, een verpletterende stilte werd ons deel, en zelfs de 

pers kreeg geen antwoord.  

Zelf denken wij dat onze voormalige vrinden in de coalitie ons te veel een 

oppositiepartij vonden maar laten we op dit uitzwaaimoment niet te veel 

politiek bedrijven. En wij kunnen de geachte afgevaardigden meedelen dat de 

fractie van LLB volledig is hersteld van de val van het college/coalitie en we 

gaan blij gemoed verder naar de volgende verkiezingswinst.  

Bovendien weten we één ding zeker. Het lag niet aan de kwaliteiten van 

Jacoline, dat werd ook diverse keren bevestigd door raadsleden. 

Behalve dat Jacoline is vervangen door twee wethouders, Sietske en Annet wat 

eens te meer bewijst dat je eigenlijk onvervangbaar bent.  

Je kunt zeggen dat Jacoline het fundament heeft gelegd voor een aantal 

belangrijke beleidstaken in haar portefeuille. Vooral op het gebied van 

ruimtelijke ordening, woonvisie, grondbeleid, huisvesting arbeidsmigranten, 

groenbeleid, beheerplan wegen en als mede-ontwikkelaar van de zo 

belangrijke omgevingswet.  
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Jacoline nam haar taak als wethouder uiterst serieus en de inwoners konden 

altijd een beroep op haar doen. Ofschoon ze een rivier verder woont, heeft ze 

de 26 kernen en een half dorpje (want de paar huizen in Zennewijnen horen 

ook bij West Betuwe) goed leren kennen. Met Ed toerde je in het weekeinde 

vaak door onze pareltjes aan de Linge. 

We hebben geen idee wat jij straks gaat doen maar in het eerder aangehaalde 

interview in De Gelderlander van 17 juli jl. vertelde je graag in een andere 

gemeente als wethouder aan de slag te willen gaan. Je hebt nu ervaring bij een 

lokale partij, maar bovendien ben je eigenlijk lid van de VVD en dat is verreweg 

de grootste partij in ons land. Dus kansen in overvloed. 

Alhoewel. De concurrentie is groot. In 2019 moesten 126 van de 1144 

wethouders in ons land vertrekken dus een bijzonder geval ben je niet.  

Maar als pluspunt kun je op jouw CV vermelden dat je even loco burgemeester 

bent geweest toen onze voormalige waarnemer burgemeester Harry 

Keereweer niet bij een bepaalde bijeenkomst aanwezig kon zijn.  

 

 

Lieve Jacoline. Het spijt LLB dat je slechts anderhalf jaar wethouder kon zijn van 

onze prachtgemeente. Je genoot met volle teugen van jouw werk en je hebt 

ook uitstekende wijze invulling gegeven aan het wethouderschap.  

We zullen jou vast en zeker in een andere rol op het politieke vlak of 

daarbuiten terugzien. We houden je in de gaten en wensen jou en Ed al het 

goede.  

En het nieuwe college wensen wij heel, heel, heel veel succes en innerlijke rust 

in de eigen gelederen. 

Goh, nu is LLB oppositiepartij geworden. Benieuwd of we dat ook kunnen…  

Namens, 

Bestuur, fractie en leden  

Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe 

 


