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Mocht u zelf politieke 
aspiraties hebben, de
cursus ‘Politiek Actief’ 
voor aanstaande februari 
zat al binnen de kortste 
keren vol. “Maar ook 
zonder cursus kun je 
kandideren bij een fractie 
hoor!” zegt Jeroen Brink. 

“Dat hebben wij ook 
gedaan.” Jeroen Brink 
(PvdA) en Jeroen Albers 
(Groen Uithoorn) zijn 
zogenaamde ‘burger leden’ 
in de gemeente politiek. 

‘Burgerlid’, wat 
houdt dat precies in?
Brink: “Het is bedacht om 
de werkdruk te verlichten 
voor fracties die met 
minder dan drie personen 
in de Gemeenteraad zitten. 
Het komt erop neer dat 
ik precies hetzelfde doe
als een Raadslid, behalve 
stemmen.”
Albers: “Ik werd wegens 
mijn economische 
achtergrond gevraagd door 
raadslid Arjan Koopmans 
van Groen Uithoorn om 
hem te ondersteunen.
Ik ben als het ware zijn 
sparringspartner. We doen 
eigenlijk alles samen, 
maar tijdens Raadsver-
gaderingen zit ik op de 
publieke tribune - vaak 
naast Jeroen Brink, haha.”

Moesten jullie wennen 
aan de politieke gang 
van zaken?
Albers: “Nou, soms denk 
ik wel eens: jongens, 
jongens - als dit in het 
bedrijfsleven zou gebeuren 
dan was al lang de stekker 
uit dit kostenverslindende 
project getrokken.”
Brink: “Ik ben al vijftien 
jaar bij de politiek betrokken, 
maar sommige dingen 
blijven me verbazen.”

Hebben jullie het idee 
dat je verschil maakt 
voor Uithoorn?
Brink: “Ja, het jongeren-
werk van What’s up doet 
het bijvoorbeeld ondanks 
de bezuinigingen erg 
goed; de PvdA is ze 
altijd blijven steunen.” 
Albers: “Jazeker. Groen 
Uithoorn heeft vaak als 

eenling tegen grote 
plannen gestemd. 
Zoals het Duo+ verhaal. 
De samensmelting zou 
uiteindelijk geld opleveren, 
maar het is een zeer moei-
zaam proces. Ons tegen - 
geluid moet gemaakt 
en gehoord worden.”

Maar boeken jullie 
ook direct concrete 
overwinningen?
Brink: “Als je in de op  -
po sitie zit is dat lastiger. 
Maar er heerst gelukkig 
een cultuur waarin 
we er met z’n allen wat 
van willen maken. 
Uithoorn staat voorop.” 
Albers: “Eh, nee (lacht). 
Groen Uithoorn heeft 
maar één zetel en is daar-
mee een soort ‘luis in de 
pels’. We praten niet klak-
keloos mee met de rest. 
Wij vertegenwoordigen 
wel de mening van aardig 
wat inwoners. En met ietsje 
meer stemmen kan ik in 
2018 ook zelf in de Raad.” 

Is het leuk om in de politiek te zitten? 
De cursus Politiek Actief van de Gemeente 
Uithoorn is in ieder geval mateloos populair. 
Burgerleden Jeroen Albers en Jeroen Brink 
vertellen over hun ervaringen.

“Ook al zijn we in de minderheid, een tegen-
geluid moet gemaakt en gehoord worden.”

Jeroen Brink (PvdA) en  
Jeroen Albers (Groen Uithoorn)

“Er heerst hier een cultuur waarin alle 
partijen er sámen wat van willen maken.”

R A A D S A G E N D A

Datum: 2 februari 2017 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening, agenda 19.30 uur*

2   Inspreken burgers

3   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college, 19.35 uur

4   Positie gemeenteraad 
c.q. –raden bij 
gemeentelijke 
samenwerking, 
19.40 uur

5   Alternatieve locaties 
bibliotheek, 20.00 uur

*Let op: de tijdsduur per 
onderwerp is een inschatting. 
De eerstvolgende raads-
vergadering is op donderdag 
2 maart 2017. Alle commissie-
vergaderingen vinden 
plaats in de week van 
13 februari 2017.
Op uithoorn.nl kunt u 
vergaderingen van de 
gemeenteraad terugluisteren. 
Volg ons op Twitter 
@RaadUithoorn.




