Interview met wethouder Gerard IJff
Gemeente Meerssen: terugblik en vooruitkijken
met wethouder IJff
In dit interview kijkt wethouder Hovens terug op de resultaten
en situatie binnen de gemeente Meerssen en kijkt hij vooruit
naar de nieuwe raadsperiode. Ook reflecteert hij op zijn PvdAlidmaatschap en de rol van linkse progressieve partijen. Dit
interview is gehouden in februari 2022.

Eerste indruk van Meerssen als wethouder
Toen ik in Meerssen kwam als wethouder vond ik het een rustieke gemeente, een gemeente waar het goed
toeven is. Meerssen is de buurman van Maastricht waar je de dynamiek van de grote stad kunt vinden, en
dan vind je in Meerssen de rust, met veel groen en een gemeente die alles goed op orde heeft. Het heeft
kwaliteit die het wonen interessant maken, kortom een pareltje van Limburg.
Ik vind dat in de gemeenteraad de partijen op een goede manier met elkaar omgaan, en de coalitie is er ook
een als een ‘warm bad’. En dat betekent ook dat je als wethouder ook goed kan functioneren dan dat je niet
hoeft te kijken of het allemaal nog wel of in ieder geval rugdekking hebt. Dit is ook belangrijk voor de
volgende raadsperiode: zorg dat er een gemeentebestuur komt die een goede basis heeft in de
gemeenteraad en die steun van de gemeenteraad ervaart en vanuit die steun ook met zelfvertrouwen in alle
bestuurlijk overleggen de gemeente meer kan vertegenwoordigen.
Resultaten van het afgelopen jaar
De ambitie bij het begin van mijn wethouderschap was om te helpen rust te brengen in de gemeenteraad.
Dat is een taak van de raad zelf, maar een bestuurder kan daaraan bijdragen. En daarin hebben we het
afgelopen jaar goede stappen mee gemaakt. De huidige coalitie heeft zijn verantwoordelijkheid genomen
waarin ook KIJK!!! een eigen rol in vervult.
Ten tweede hebben een aantal dossier die bleven aanslepen, kunnen afsluiten waardoor ze geen ballast
vormen voor een volgend college. Ten derde, de overstromingen in de zomer is een belangrijke taak voor
mij geworden dat letterlijk uit de lucht is komen vallen. Ik heb dit met graagte opgepakt en ben daar met
veel voldoening bezig.
Ten vierde, in Ulestraten heeft de gemeente veel plannen uitgezet. Bijzonder is het plan voor een nieuwe
ontsluitingsweg. Wat zover alle onderzoeken aangeven is dat om de overlast op de Catherinastraat te
verminderen het noodzakelijk is om het zware verkeer te minimaliseren.
Ten vijfde, er zijn ook stappen gezet voor nieuwbouw waardoor het mogelijk is dat de komende jaren er een
paar honderd woningen bijkomen in de kernen. In de jaren ervoor was Meerssen erg gericht op het behoud
van het bestaande woningvoorraad waardoor de doorstroming is gestokt. Het is heel belangrijk dat die
doorstroming weer op gang komt, zodat mensen een passende woning hebben in elke fase van hun leven.
Wat betreft vergroening en verduurzaming, kan Meerssen trots zijn op de grote inzet van mensen met
particuliere initiatieven, bijvoorbeeld het werk van stichting Duurzaam en de drie collectieve
zonnepanelenparken die gerealiseerd zijn, met wellicht een vierde in aantocht. Er liggen nog veel
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mogelijkheid om mensen te adviseren en stimuleren energiezuiniger te leven en wonen; daarvoor heeft
KIJK!!! in een motie voorgesteld dat er een informatiecentrum in het gemeentehuis komt, zodat mensen ook
kunnen binnenlopen met vragen. Het college heeft kunnen helpen met het scheppen van voorwaarden voor
zulke projecten. En door vele kleine stappen te zetten, worden uiteindelijke ook grote vorderingen gemaakt
om bij te dragen aan de klimaatdoelen. Ik zie de rol van KIJK!!! daarin als versneller.
Ambities voor de komende vier jaren
Duurzaamheid waaronder vergroening zoals het particulier initiatief voor 300 bomen in Bunde Oost, het
stimuleren van minder autogebruik, etc. is zeker een thema voor de komende jaren. Het is ook heel
belangrijk dat de gemeente nog meer open staat voor burgers die een bepaald initiatief hebben. Je moet
zorgen dat mensen enthousiast zijn over meedenken en dat ideeën ook tot wasdom komen. Dan denk ik dat
je dat er heel veel dynamiek zit in de gemeenschap die aangesproken kan worden. De eerste bescheiden
stappen zijn gezet in het afgelopen jaar en ik hoop dat dat de komende vier jaar hiermee met groot
enthousiasme wordt doorgezet.
Als wethouder stimuleer ik ook een andere rol voor de ambtenaren, een waarbij initiatieven beloond worden
en ze veel meer in gesprek gaan met inwoners om te helpen. Er worden nu meer jonge mensen aangenomen
bij de gemeente. Daarbij is het een belangrijke voorwaarde is dat de coalitie besloten heeft in totaal 1,8
miljoen euro structureel te investeren in de gemeentelijke organisatie. Daarmee kunnen inwoners naar de
toekomst toe trots zijn op hun bestuur, medewerkers ,en alles wat ermee samenhangt. We hebben hierin
nog niet al onze doelen gehaald, bijvoorbeeld in groenonderhoud zijn er nog stappen te zetten. We
verwachten hier in 2022 meer te kunnen realiseren in samenspraak met inwoners in de inrichting van groen,
waaronder stimuleren van biodiversiteit, eigen initiatief van bewoners, en het realiseren van meer
verbindingszones.
Uitdagingen voor gemeente Meerssen
De toekomst van Maastricht Aachen Airport is een belangrijke keuze, hoewel die in de handen van
provinciale staten ligt. Als Meerssen hebben we recent nog ervoor gepleit dat de provincie ook de impact
van de luchthaven op inwoners, in overlast, veiligheid, etc. meeweegt.
En het hele vraagstuk rondom water en wateroverlast is een supergrote uitdaging, over de grenzen van
Limburg heen. Voor alle waterwegen in Meerssen kun je wel lokaal schade en overlast proberen te
minimaliseren. Maar je kunt dit alleen goed oplossen met andere overheden, met name Rijkswaterstaat en
het waterschap. We zijn in goed gesprek met alle partijen; de uitdaging is om het gevoel van urgentie vast
te houden in de komende periode. En we moeten ons niet alleen voorbereiden op wateroverlast, maar ook
op droogteperioden. Een andere uitdaging is om klimaat-adaptief te bouwen, zodat onder andere woningen
minder makkelijk onderlopen. Water komt dus op veel terreinen terug, bijvoorbeeld bij de herinrichting van
de markt kijken we ook of we het water een plaats kunnen geven.
Veel mensen weten dat het in de raad van Meerssen een tijd erg onrustig was, met veel wethouders die
vertrokken in de afgelopen acht jaar. In harmonie verdergaan als bestuur en gemeenteraad is een belangrijk
vereiste. Raadsleden proberen vanuit de eigen achtergrond invulling te geven aan die vragen die er liggen
vanuit de samenleving. Dat moet op een constructieve wijze door goed luisteren naar elkaar en samen
zoeken naar oplossingen. Dat ook iets is waar de samenleving eigenlijk om vraagt: geen ruzie, maar
harmonie. Tegelijkertijd zie ik een ambtenarenapparaat ontstaan wat zich trots voelt om namens de
gemeente dienstbaar te zijn aan de samenleving. Dat betekent niet een cliëntalisme als bestuursstijl, maar
het bedienen van alle inwoners in gelijkheid. Om die openheid en dienstbaarheid door te zetten is een mooie
uitdaging is voor de nieuwe gemeenteraad.
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Tot slot het sociaal domein, de zorg en bijstand, wordt nu al sinds 2015 door gemeente georganiseerd en nu
is de uitdaging om de voordelen uit te buiten die een decentrale aanpak mogelijk maakt, zoals het bestrijden
van verborgen armoede. Hoe kan de gemeente stimuleren dat mensen die nu niet hulp durven vragen, toch
in de toekomst samenwerking zoeken. In de zorg en bijstand van Meerssen kan men de menselijke maat
zoeken.
Voordelen van landelijke partij voor gemeente Meerssen
Vaak wordt gezegd dat lokale partijen staan veel dichter bij de mensen staan. Zoiets vind ik niet juist. Alle
gemeenteraadsleden staan heel dicht bij de mensen. Het voordeel van mensen die ook lid zijn van de
landelijke partij (ook als ze lid zijn van een lokale partij), is dat ze kunnen leren van andere overheden en zich
beter kunnen laten horen bij andere overheden. Ik ben als lid van de PvdA onderdeel van een netwerk
waarbij ik collega wethouders kan vragen naar de oplossingen en ervaringen in zijn of haar gemeente.
Heel concreet biedt de PvdA maandelijks online bijeenkomsten aan voor wethouders over specifieke
thema’s. Ook kun je beter een vuist maken in de tweede kamer bijvoorbeeld, door je contacten te benaderen
om je brief uit de gemeente te lezen. Dat is ook een taak die fracties in de gemeenteraad kunnen opnemen.
Als wethouders hebben we bijgedragen aan een aantal moties die Meerssenaren beter helpen, ook in de
provincie met de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld over een motie rond water en biodiversiteit. Door je
contacten kun je ervoor zorgen dat je brief uit de gemeente gelezen wordt. Ik zeg wel eens met valse
bescheidenheid: “Meerssen is het centrum van de wereld, alleen de rest van de wereld moeten dit nog
weten”.
Je bent verbonden aan de PvdA, een van de drie fundamenten van KIJK!!!. Waarom is stemmen op linkse
(groen, sociaal) progressieve partijen belangrijk?
Het progressief linkse perspectief heb ik van huis uit meegekregen. Mijn vader was gedeputeerde in Noord
Holland. Tijdens mijn studententijd werd ik gegrepen door de voorspellingen van de club van Rome over de
aankomende milieuproblematiek. Ook heb ik gekozen voor de PvdA omdat het de partij van arbeiders en
zorg is. Juist toen ik actief werd was er en enorme werkeloosheid (begin jaren tachtig).
Er zijn allerlei redenen om lid zijn van een progressieve, vooruitstrevende partij. De PvdA heeft wat meer
accent op de arbeid, GroenLinks wat meer accent op het milieu bijvoorbeeld; alle partijen op links hebben
zo hun eigen accenten. Maar ik denk dat het uiteindelijk belangrijk is dat al die partijen in gezamenlijkheid
opkomen voor progressieve, sociale en groene waarden.
Ook voor kiezers op lokaal niveau maakt het wel degelijk een verschil waarop ze stemmen, omdat partijen
grote maatschappelijke problemen ieder vanuit hun eigen waarden agenderen. Ik denk dat progressieve
linkse partijen een belangrijke rol te vervullen hebben in Meerssen Belastingen bijvoorbeeld zijn een
terugkerend thema bij verkiezingen. Vanuit een links perspectief kun je ook benadrukken dat de belastingen
leiden tot goede voorzieningen. Ik zou de gemeente een zeven en een half geven; de voorzieningen zijn op
orde, alle wegen liggen er goed bij en de gemeente pakt haar taken op. Dus je krijgt ook veel waar voor je
geld.
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