
Premium 

Bezorgde burgers en ondernemers gooien met hun 
manifest steen in politieke vijver van Enkhuizen. Het is 
tijd voor ’burgercratie’! 

 
Initiatiefnemers Sjef de Wit, Henc Valkema, Jan Bruin, Hendrik Boland en Ton Gobes (v.l.n.r.) 
proosten met het speciaal door brouwerij De Werf gelabelde Manifestbier en hopen op een positieve 
stimulans.© Foto Jaap van der Pijll 
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ENKHUIZEN 

Een gemeentebestuur dat het belang van de burger vooropstelt. Dat 
ontbeert de gemeente Enkhuizen nu, vindt een groep bezorgde 
inwoners en ondernemers. Hoog tijd voor ’burgercratie’, stellen zij in 
hun politiek manifest. 

’Zij’ zijn in dit geval een uiteenlopend gezelschap van inwoners, 
ondernemers en voormalig gemeentebestuurders. Het gaat om Ton Gobes, 
Henc Valkema, Sjef de Wit, Claas Huisman, Jan Bruin en de oud-
wethouders Hendrik Boland en Jan Franx. 

Het was De Wit die op Hemelvaartsdag de aanzet gaf. ,,Er gaat veel goed in 
Enkhuizen, maar er gaat ook heel veel mis. Dat laatste kan en moet anders.’’ 
Hij vond al snel medestanders in de personen van Jan Bruin en Ton Gobes 
en daarna volgden er meer. 



Stuk voor stuk zijn ze bezorgd over hoe tal van onderwerpen politiek en 
bestuurlijk worden aangepakt in Enkhuizen, variërend van woningbouw en 
parkeren tot het recreatieoord Enkhuizerzand. Raad en college laten daarbij 
in hun ogen niet altijd zien of merken dat ze er zitten voor de burgers. ,,Er 
wordt gewoon niet gecommuniceerd’’, leggen ze de vinger op de zere plek. 

Commentaar 

Maar ze wijzen ook op ondernemers die onvoldoende samenwerken voor 
het algemeen belang en op burgers die - soms wel terecht - commentaar 
leveren op de gang van zaken, maar zelf ook niet met oplossingen komen. 

Ze willen zo snel mogelijk actie én resultaat. Vandaar het manifest. ,,Het 
liefste zouden we al gelijk de wethouders aanwijzen, maar zo werkt het 
niet.’’ En een nieuwe partij oprichten is al helemaal niet de intentie, 
verzekert Gobes. Integendeel. ,,We willen juist minder partijen, maar wel 
met een betere achterban.’’ 

Matig 

Want daar wringt volgens hen de schoen: er zijn té veel partijen in het 
Enkhuizer politieke bestel. ,,Sommige fracties bestaan maar uit een persoon 
die vrijwel alles moet doen. Ze hebben helemaal geen achterban, geen goede 
steunfractie met specialisten op het gebied van economie, verkeersbeleid, 
woningbouw, sociale voorzieningen, onderwijs of zorg. Ook bij de grotere 
fracties is de kwaliteit van de mensen matig.’’ 

Dat klinkt negatief, maar ze bezweren dat hun beweging juist gestoeld is op 
een positieve insteek. ,,Wij hebben het gevoel dat we iets moeten doen en 
dat het nú moet gebeuren. Niet voor onszelf. Wij zijn al op leeftijd, hebben 
ons meeste brood opgegeten. Maar voor de jongere inwoners van deze stad 
is dit de kans om hun woonplaats over dertig jaar gestalte te geven.’’ 

Het manifest omvat een zestal verbeterpunten voor de politiek. Een raad 
met voldoende kennis en kwaliteit is een van de belangrijkste. ,,Passie 
alleen is niet genoeg. We willen tien nieuwe, liefst jonge kandidaten op de 
kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Als het ons lukt de 
politiek kwalitatief te verbeteren, kunnen specialisten van verschillende 
fracties zich in comités over bepaalde vraagstukken buigen in plaats van 
steeds externe bureaus in te schakelen.’’ 

Eveneens belangrijk: een raad en burgers die goed worden geïnformeerd 
door B en W. ,,Ook als het gevoelig is en er fouten zijn gemaakt. En in voor 
de burger begrijpelijke taal met een telefoonnummer of e-mailadres van de 
behandelend ambtenaar.’’ Maar bovenal: het bestuur is dienstbaar. ,,De 
burger staat voorop. Minder belemmerende regels, meer toepassen van 



gezond verstand en meer aandacht voor de menselijke maat. Kijken naar 
wat wél kan en verantwoordelijkheid durven nemen.’’ 

Hangijzers 

Om dat laatste ook na de verkiezingen in maart 2022 te borgen, moet hun 
website www. manifestenkhuizen.nl in de lucht blijven. ,,Zodat de raad via 
de rubriek ’Hangijzers’ voortdurend kennis kan nemen van wat er leeft 
onder de burgers.’’ 

Via een formulier op de site kan iedereen deze ’hangijzers’ nu al melden: 
ideeën, vragen, ergernissen, actuele kwesties en de afhandeling daarvan. 
Zodat een beter beeld ontstaat van wat burgers belangrijke onderwerpen 
vinden, partijen deze kunnen opnemen in hun verkiezingsprogramma’s en 
uiteindelijk ook in een raads- of coalitieprogramma voor de periode 2022-
2026. In de wetenschap dat kritische burgers via de website over hun 
schouder blijven meekijken en eventueel bijsturen. ,,Burgercratie dus.’’ 

Manifestbier 

Het manifest is maandagavond gepresenteerd aan een eerste groep 
genodigden uit de Enkhuizer politiek. Zij kregen een speciaal Manifestbier 
mee met daaraan gehangen het manifest en het motto: ’Het nieuwe denken 
en doen’. De volledige tekst staat ook op: www.manifestenkhuizen.nl 

 


