
Zes jaar burgemeester Peter de Jong (1)  

 

Zijn jubileum ging geruisloos voorbij. Op woensdag 1 augustus was het precies zes jaar geleden dat 

Peter de Jong Henk Krijgsman als burgemeester van de gemeente Westvoorne opvolgde. Hij kijkt 

terug op zes mooie jaren. Vanaf 1 augustus mag de nu vijftigjarige De Jong weer voor zes jaar deze 

functie vervullen. Een periode vol uitdagingen.  

 

‘Wachten op doorzetting’  

28 Augustus 2006 – de dag van zijn installatie in de Merel in Rockanje - lijkt voor Peter de Jong als de 

dag van gisteren. Daarna begon het echte werk. In het begin was het voor de voormalig wethouder 

van Spijkenisse wennen om aan het hoofd van een gemeentebestuur te staan. Bovenal was hij voor 

het eerst in zijn leven 24 uur per dag zeven dagen in de week burgervader. De Jong merkt zes jaar 

later in zijn werkkamer in het gemeentehuis op dat veel Westvoornaars hem in het begin zo zagen. ‘In 

mijn vrije tijd ben ik voor bekenden gewoon Peter. Gelukkig noemen ze me nu bij mijn voornaam.’  

Wat Westvoorne uniek maakt zijn de evenementen. De burgemeester loopt tijdens de Jacoba van 

Beierendag graag in Middeleeuwse kledij en praat tijdens de wielerronde met (jeugd)idolen als Joop 

Zoetemelk en Erik Zabel. ‘Het leukste aan het burgemeesterschap zijn de mensen. Ik ontmoet ze 

regelmatig bij huwelijksjubilea. Dan hoor ik levensverhalen van Westvoornaars die hier geboren en 

getogen zijn.’  

In de jaren sinds zijn aantreden zijn er bovendien veel projecten gerealiseerd, zoals de opening van 

de Meander, De Man en de woningen aan de Ruy in Oostvoorne. Weliswaar zijn de meeste stappen 

al voor zijn ambtsperiode gezet, maar de burger ‘zat te wachten op doorzetting’.   

 

‘Betrokkenheid onderschat’ 

Binnen een ambtstermijn kan de wereld veranderen. Het burgemeesterschap anno 2012 is geen 

gemakkelijke opgave. Peter de Jong ziet dat het niet alle Westvoornaars voor de wind gaat. Steeds 

meer is er sprake van huurachterstand en schuldhulpverlening. De voedselbank krijgt het drukker. 

Bedrijven gaan failliet en winkels sluiten hun deuren.  

Al sinds de jaren zestig zijn burgers hun vaste grond kwijt. De wereld wordt nog steeds harder en 

complexer. ‘Voor mij als verbinder is het een moeilijke tijd.  Alles gaat sneller. Ook in de politiek. Via 

‘social media’ hebben burgers meer grip op hun leven en omgeving.’  De maatschappelijke 

ontwikkelingen vergen een iets andere manier van politiek bedrijven. Burgers zijn meer gewend mee 

te beslissen. ‘Als je ze niet bij besluitvorming betrekt kweek je frustratie.’  

9 Juni 2011 was  een donkere avond uit zijn bestuurlijke carrière. De bijeenkomst in de Welkomkerk 

was bedoeld om drie plannen van projectontwikkelaars te presenteren. Een overvolle grote zaal gaf 

bijna unaniem aan geen strandhuisjes in Rockanje te willen. ‘Ze kwamen duidelijk met een ander doel 

dan wij als dagelijks bestuur voor ogen hadden. We hebben hun betrokkenheid bij het strand 

onderschat. De mondige burger komt niet om zich te laten informeren. Veel eerder had er een avond 

over wel of geen strandhuisjes moeten komen.‘  

 



‘Geen tweede strandhuisjesavond’ 

Peter de Jong denkt dat een tweede ‘strandhuisjesavond’ hem niet overkomt. Inmiddels heeft de 

gemeenteraad de nota Burgerparticipatie aangenomen. Hierin staat duidelijk vermeld welke stappen 

wanneer moeten worden ondernomen om burgers bij de besluitvorming te betrekken. Een belangrijke 

politieke stap voorwaarts tijdens zijn burgemeesterschap. 

 

 

Zes jaar burgemeester Peter de Jong (2)  

 

Vanaf 1 augustus is Peter de Jong weer voor zes jaar burgemeester van de gemeente Westvoorne. 

Een periode vol uitdagingen staat hem te wachten. Hoe denkt hij dat zijn gemeente er over zes jaar 

uitziet? Bestaat Westvoorne nog wel?  

 

‘Meer waardering gemeentebestuur’ 

Vooral in Rockanje is  over zes jaar het nodige veranderd. Op locatie De Drenkeling staan woningen, 

waaronder sociale woningbouw. Het dorpscentrum van de kustplaats is vitaler en aantrekkelijk voor 

zowel bewoners als toeristen. Natuur en recreatie zijn belangrijke economische pijlers. Personeel van 

de Tweede Maasvlakte woont in Westvoorne. Is de economische crisis voorbij? ‘Helaas moet ik eerlijk 

zeggen dat het dieptepunt van de crisis nog niet is bereikt,’ concludeert Peter de Jong. ‘Als de 

huizenmarkt loopt komt de rest vanzelf. Het gaat allemaal weer een beetje lopen.’ 

De burgemeester hoopt dat er over zes jaar meer waardering voor het gemeentebestuur is. Hij ziet het 

verbeteren van het imago als een taak. Hier is ook een duidelijke rol voor de politiek weggelegd. ‘De 

onderlinge conflicten en beschimpingen vergroten alleen de afstand tussen burger en bestuur. 

Iedereen snapt dat er in een democratie verschillen tussen politieke partijen zijn. Helaas hebben de 

coalitieonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 een  negatief stempel gedrukt op 

de sfeer in de gemeenteraad.’  

 

‘Zelfstandigheid onzeker’ 

Gemeentelijke herindeling is het afgelopen jaar een terugkerend thema geweest. De burgemeester 

durft niet met zekerheid te zeggen of Westvoorne over zes jaar nog een zelfstandige gemeente is. In 

die tijd kan er ontzettend veel gebeuren. Zo is er volgend jaar de bestuurskrachtmeting voor alle 

gemeenten op Voorne-Putten. De uitslag is essentieel voor de bestuurlijke toekomst van het eiland. 

Binnen een maand zijn er al Tweede Kamerverkiezingen. Het uitgangspunt van het huidige kabinet is: 

alleen herindelen als dat verzoek van onderop komt. De vraag is natuurlijk wie het na 12 september in 

Nederland voor het zeggen krijgt.  

Peter de Jong besluit: ‘de gemeenten op Voorne-Putten moeten sowieso slimmer gaan samenwerken. 

Het uitgangspunt bij de vraag of we alleen moeten samenwerken of uiteindelijk herindelen is en blijft: 

‘hoe bedienen we als overheid de burger het beste?’ Ik vind wel dat de voor- en nadelen van 

gemeentelijke herindeling op Voorne-Putten nooit goed zijn onderzocht. De discussie gaat tot nu toe 

vooral gepaard met emoties.’ 



 


