
 

 

Alles begint voor Petra van 
Kuilenburg bij de voordeur  
Artikel nieuwsblad de Gelderlander 

WAARDENBURG - Als ze wil weten of een kwestie leeft bij de mensen, gaat Petra van 

Kuilenburg (56) met haar partijgenoten bij hen langs. ,,Dan trekken we de wijk in. Deur 

voor deur als het moet. Dat is in mijn ogen de enige manier.”  

 
De lijsttrekker van Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe staat voor de taak om de 
drie zetels die haar fractie in Neerijnen heeft over te hevelen naar de nieuwe 
fusiegemeente West Betuwe.  
Zonder hulp, want in de lange aanloop naar de verkiezingen mislukte de 
samenwerking met Dorpsbelangen van Ed Goossens en liep die spaak met Leefbaar 
Geldermalsen (nu Verenigd West Betuwe) van Jos Rietbergen. 

Goede vriend 
 
Petra van Kuilenburg.  

Goossens is nog steeds een goede vriend van haar, Rietbergen heeft het voorlopig 
verbruid. Ze zou er een boek over kunnen schrijven, maar heeft dat juist 
dichtgeslagen en in de kast gezet. ,,Terugblikken heeft geen zin. Ik kijk alleen 
vooruit. In onze partij houden we van doorpakken”, zegt Van Kuilenburg. 
 
Ze heeft een drukke baan bij Joerns Healthcare, een bedrijf dat hulpmiddelen levert 
voor mensen die aan bed gekluisterd zijn of om andere redenen om hulp verlegen 
zitten. Daar werkt ze vier dagen in de week. ,,De donderdag is voor de politiek”, zeg 
Van Kuilenburg. Heel eerlijk? Dat is toch het leukste. ,,Opkomen voor de inwoners. 
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Mijn mailbox zit altijd vol. Soms gaat het om kleine dingen, maar worden die maar 
niet gerealiseerd. Dan kaarten we dat aan. Net zo vaak tot er iets aan gedaan wordt.” 

Dossierkennis 
Ze gaat prat op haar dossierkennis. Zo goed als alles leest ze. Maakt aantekeningen 
en slaat die op in haar geheugen. ,,Zaken van vijf, zes, zelfs tien jaar terug. Ik ken ze 
allemaal nog. Ik ben een wandelend archief. Collega's weten me dan ook te vinden.”  

Raadsleden die in haar ogen geen kaas hebben gegeten van de gemeentepolitiek, 
daar steekt ze geen energie in. ,,Ik overleg niets met die mensen.” Toen een periode 
aanbrak dat ze het gevoel kreeg dat haar partij in de raad van Neerijnen niet serieus 
genomen werd, zette ze uit protest portretten van haar en de fractieleden Cor Nijhoff 
en Jos Veeken achter de microfoons en verliet Gemeentebelangen nog voor het 
begin van de commissievergadering uit protest de raadszaal. ,,Soms moet je een 
duidelijk signaal afgeven”, zegt Van Kuilenburg. 

Taarten 
Ze is vrijgezel, maar haar huis in Waardenburg voelt nooit leeg aan. ,,Ik vind het wel 
eens lekker om alleen thuis te zijn. Even op de bank. Ik bak taarten. Dat is echt een 
hobby van me. Ik heb ook een hond.Een Duitse herder. In februari wordt-ie zeven 
jaar. Thuis hebben we altijd honden gehad.” 

Haar vader en moeder leven nog. ,,Mijn moeder is 90. Ze loopt nog met de hulp van 
haar rollator naar het winkelcentrum in Tiel om boodschappen te doen. Een keer in 
de twee weken gaat ze bloemschikken. Mijn vader is 91 en rijdt nog auto. Zijn hele 
leven is hij al supporter van TEC. Als kind ging ik mee, voorop de stang van zijn fiets 
naar de wedstrijden van TEC. Ik heb zelf ook gevoetbald. Bij RKTVC. Rechtsback 
was ik.” 

Passie  
West Betuwe telt straks 51.000 inwoners. Dat is een meevaller, want daarmee gaat 
ook de vergoeding voor een raadslid omhoog. Vlot wuift Van Kuilenburg dat 
‘voordeeltje’ weg. ,,Daar moet ik ook mijn reiskosten van betalen, hè. En ik werk 
maar vier dagen omdat ik die donderdag keihard nodig heb om mijn werk als raadslid 
zo goed mogelijk te doen. Voor het geld hoef je echt de politiek niet in te gaan.” 

Het is de passie die haar drijft. ,,Opkomen voor je kiezers. Voor de inwoners. Als wij 
zaken niet blijven aankaarten, worden het vergeten kindjes. Dat mag nooit gebeuren. 
Daarom zit ik in de politiek.”  

 


