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Joerie, de ‘jij- en jou’-burgemeester
(door Peter Hamans)

KELPEN-OLER - Wie niet met
Joerie Minses door één deur
kan, moet bijkans van een
andere planeet afkomstig
zijn. Want, bij wie je ook informeert, overal liggen de
superlatieven klaar, variërend van ‘hartelijk’ en ‘heel
aardig’ tot ‘bekwaam’ en ‘integer’. Zo iemand zou dus eigenlijk heel geschikt moeten
zijn voor het burgemeestersambt. En komt dat even goed
uit, want – mits koninklijk
goedgekeurd – wordt hij op
18 november als eerste burger geïnstalleerd in AlphenChaam.
De woning van Joerie Minses
(34) en zijn vriendin Maartje (28)
aan de Oranjestraat in KelpenOler komt binnenkort te koop.
Inmiddels zijn beiden al op huizenjacht geweest in de toekomstige woonplaats. De feestelijke
ontlading na de bekendmaking
is weggeëbd, lopende zaken
worden afgehandeld en het vizier wordt steeds nadrukkelijker gericht op ‘Alphen-Chaam’.
Op 15 november wordt zijn benoeming verwacht.
Het burgemeesterschap: een
logische carrièrestap of een
droom die werkelijkheid
wordt?
‘Toch wel een droom die ik wil
gaan waarmaken. Ik was van
2010 tot februari 2013 wethouder en locoburgemeester in
Leudal en gaandeweg die periode besefte ik steeds meer: ja,
het zit in me, ik kan het. Het
burgemeesterschap is een verschrikkelijk mooi ambt. Je kunt
heel veel voor mensen betekenen. Als burgemeester ben je
er voor iedereen. Het hoeven
geen grootse daden te zijn die je
als eerste burger verricht. Soms
is het voldoende om er alleen
maar te zijn voor de mensen.
Toen dat besef de overhand
kreeg en ik er twaalfeneenhalf
jaar op had zitten in de lokale
politiek stelde ik mezelf de
vraag: wat ga je nou doen met
dat gevoel?
Solliciteren dus. Dat hebben
we overigens met z’n tweeën
gedaan want ik wilde absoluut Maartje achter me hebben
staan. Voordat ik solliciteerde
ben ik samen met haar AlphenChaam gaan verkennen. Ik was
gelijk verkocht. Het is een overzichtelijke plattelandsgemeente, ze doet me denken aan Heythuysen voor de herindeling.
Toen heb ik de knoop doorgehakt. Ik weet nog dat ik thuis in
m’n stoel zat en las dat er nog
34 andere kandidaten waren. Ik
dacht: ojee…’
Toch koos Alphen-Chaam
voor jou. Dat het een unanieme keuze was, moet je
zelfvertrouwen een enorme
boost hebben gegeven.
‘Natuurlijk, het streelt je ego en
ik vind het fantastisch dat de
mensen daar zo’n vertrouwen
in me stellen. Maar anderzijds
ben ik toch vooral iemand die

Joerie Minses: ‘Er gaan wel meer burgemeesters zonder stropdas naar Pinkpop.’ Foto Peter Hamans
dicht bij zichzelf blijft. Dat is
mijn lijfmotto. Zo wil ik ook als
burgemeester zijn. Benaderbaar
en laagdrempelig. De mensen
mogen straks gerust ‘jij’ en ‘jou’
tegen mij zeggen. Ja, tutoyeer
mij maar, zolang het aanzien
van het ambt voorop blijft staan.
Toen het Brabants Dagblad berichtte over mijn voordracht,
publiceerde de krant een uitbundige foto van mij en Maartje
die was genomen op Pinkpop.
Die hadden ze van Facebook gehaald. Nou ja, moet kunnen. Er
gaan wel meer burgemeesters
zonder stropdas naar Pinkpop.
Maakt ook allemaal niets uit,
zolang je je maar als een burgervader gedraagt en niet uit de
bocht vliegt. Beschouw mij dus
als de exponent van een nieuwe
bestuursstijl. De gemeenteraad
wilde een aanjager en een enthousiaste verbinder die ook
met de jeugd goed kan opschieten. Nou, die hebben ze met mij
in huis gehaald.
‘De ketting hangt om jonge
schouders’ kopte het Brabants Dagblad. Voel je de
druk?
‘Nee. Het is een uitdaging, geen
druk. Want of je nou 34 jaar bent
of 59, dat maakt niet zoveel uit.
Leeftijd zegt hoegenaamd niets.
De politiek-bestuurlijke basis
is er bij mij. Raadslid geweest,
wethouder geweest, ik was locoburgemeester. Dat kan niet

iedereen zeggen die burgemees- naar het burgemeesterschap
staan volstrekt los van elkaar.
ter wordt.’
De procedure voor AlphenHet CDA blies begin 2013 de Chaam begon ook pas in juni.
coalitie in Leudal op. Dat er- Ronduit Open heeft tijdens de
voer je als een dolksteek in coalitiebesprekingen de knoop
de rug. Bij jouw gedwongen doorgehakt en is bewust afgevertrek als wethouder zei je: haakt omdat de inzichten over
‘Politiek is niet reëel. En die de oplossingen voor de financivan Leudal helemaal niet.’ ële problemen in Leudal te ver
Ervaar je dat nog steeds zo? uiteenliepen. En als je nu kijkt
‘Je moet die opmerking lezen naar de conceptbegroting dan
in de context van dat moment, snap je wat ik bedoel. Je ziet wat
al neem ik er geen afstand van. ervan gekomen is. Precies wat
Want ik begreep het niet. Ik wij hebben voorspeld.’
snapte het niet.
Nog steeds niet. Iedereen zei: Bij de afgelopen verkiezin‘Het ligt niet aan jou, jij doet gen sleepte Joerie Minses in
het heel goed als wethouder, we z’n eentje 1577 stemmen in de
zijn tevreden’. En toch moest ik wacht. Legt jouw vertrek nu
weg. Dat moment heeft mij ont- een bom onder het voortbezettend geraakt en pijn gedaan. staan van Ronduit Open?
Ik maakte geen fouten en toch ‘Onzin! Ronduit Open heeft een
moest ik vertrekken, met nog geschiedenis vóór Joerie Minses
slechts een jaar te gaan voor de en een toekomst na hem. Je kan
verkiezingen. Waarom lieten ze en mag het voortbestaan van
de kiezer niet spreken zoals dat een partij niet laten afhangen
hoort in een democratie? Wat van één politicus.
was de zin van dit alles? Ach- Ik zie genoeg aanwas en nieuwe
teraf gezien is dat moment mis- energie binnen Ronduit Open
schien medebeslissend geweest om vertrouwen te hebben in
voor mijn verdere denkproces.’ de toekomst. En ik kan de mensen alleen maar adviseren om
Afgelopen voorjaar belandde het politieke gedachtegoed van
jouw partij Ronduit Open in Ronduit Open te blijven steude oppositie. Dat was hoe nen.’
dan ook teleurstellend. Heeft
dit jouw besluit om te sollici- Waaraan kun je aflezen dat
Joerie Minses politicus is
teren versneld?
‘Absoluut niet. Kiezen voor de geweest in Leudal? Heb je je
oppositie en mijn sollicitatie sporen nagelaten?

‘Ik word in Alphen-Chaam
benoemd voor zes jaar. Mijn
grootste ambitie is nu: ik ga het
waarmaken. Wat daarna komt,
zien we dan wel weer. Nee, ik
ga beslist niet de loper uitrollen
voor een gemeentelijke fusie. Er
is weliswaar een fusie van het
ambtelijk apparaat in voorbereiding die in 2016 haar beslag
moet krijgen maar de gemeentebesturen blijven zelfstandig.
De provincie Noord-Brabant
steunt ons. Ze wil de bestuurskracht juist vergroten en daarom ben ik ook aangetrokken. Ik
ga echt niet het licht uitdoen in
Wat lezen de achterblijvers Alphen-Chaam.’
in jouw politiek testament?
‘Als ik iéts echt hoop dan is het Als je landelijk moet stemwel dat in Leudal op inhoud men dan zeg je te kiezen
wordt gediscussieerd. Nee nee, voor D66, maar als burgedat is geen open deur intrappen. meester ben je partijloos.
Ik zeg dit in het belang van alle Nederland telt slechts enkele
inwoners van Leudal. Er wordt burgemeesters zonder ponu veel te veel besloten langs de litieke kleur, jij bent er één
strakke lijn van coalitie-opposi- van. Voordeel of nadeel?
tie. De gelederen blijven angst- ‘Voor mij een voordeel, zeker
vallig gesloten en dat is niet weten. Ik ben gekozen op bagoed voor de bestuurscultuur. sis van mijn kwaliteiten en niet
Voorstellen moeten worden omdat ik van het CDA of de
beoordeeld op hun inhoud en VVD ben.
haalbaarheid en niet alleen op Het gaat om de persoon en niet
de vraag van wie ze afkomstig om de politieke kleur. Ik koos
op jonge leeftijd bewust voor
zijn.’
een lokale partij omdat die in
Je bent 34 jaar, een van de mijn beleving het dichtst bij de
jongere burgemeesters in mensen staat. En ik moet je eerNederland. Staat hier iemand lijk zeggen dat ik na al die jaren
aan het begin van een veelbe- alleen maar gesterkt ben in mijn
opvatting.’
lovende politieke carrière?
‘Ik denk dat ik met name als
wethouder de functie van aanjager heb vervuld. Ik noem twee
zaken. Allereerst het bestemmingsplan Buitengebied dat
grotendeels in de steigers stond
toen ik afscheid nam als wethouder. En we hebben recreatie en toerisme in euregionaal
verband een flinke impuls gegeven. We hebben ons historisch
erfgoed op de agenda gezet. Ik
was de eerste molenwethouder
en nadien is die portefeuille telkens ingevuld. Een prima ontwikkeling.’

