Raadslid
van de
maand

Bennie Steentjes (56)
CDA-raadslid

“Na de schoolbanken kwam ik
via de agrarische jongeren in
het bestuurswerk terecht. Als je
dan een beetje kritisch bent, ben
je zomaar zelf aan de beurt als
raadslid... Dat ben ik vanaf 1990,
als rechtstreeks lid van het CDA”.
Achtergrond:
Middelste van 7 kinderen, en nu zelf
met Irma Keijser (“wees wijzer, neem
een Keijser”) ouders van Inge, Ellen en
Mark - die met zijn vrouw Margje de
bedrijfsopvolger wordt, zoals Bennie
de boerderij van zijn eigen (tien jaar
geleden overleden) ouders overnam.
“Dat voelt vertrouwd”. Volgde zelf de
lagere en middelbare landbouwschool
en de opleiding voorlichter
varkenshouderij in Barneveld. Was
bestuurlijk actief bij de Rabobank,
Makelaardij, For Farmers, agrarische
verenigingen en op de scholen van
zijn kinderen.
Waar gewoond:
Altijd op de boerderij aan de
Meesterijweg in Etten. “In mijn
jeugd een gemengd bedrijf met
maar 6 koeien,10 fokzeugen, 300
kippen... en nu net uitgebreid
van 400 naar 725 dieren als
zeugenvermeerderingsbedrijf. De
wereld staat ook in de agrarische
sector niet stil. Maar aandacht voor het
dier zal er blijven; als het met het dier
goed gaat vaar je er als boer wel bij”.
Betekenisvol moment in politieke leven:
“Aan den lijve heb ik ervaren hoe
belangrijk betrouwbare politiek is. We
hadden in 1997 net geïnvesteerd,
toen we varkensrechten moesten
inleveren en later weer terugkopen.
Mogelijk ben ik daardoor extra alert
op onrecht”.
Media:
Voorop De Gelderlander en Optimaal
FM en verder “heel breed: je pakt van
alles wat mee, als je nieuws hoort
moet je ook de achtergrond weten”.
Muziek:
Palingsound (The Cats), CCR (Who’ll
Stop The Rain), en meer Boh Foi Toch
dan Normaal. “Maar ik was wel een
Kreidlertype...”

Hij heeft een wat eigen positie als plaatsvervangend raadsvoorzitter
en een beetje als boekhoudkundig geweten van de gemeenteraad.
“In raadsvergaderingen moet je sprekers een kwinkslag gunnen. Maar
het moet technisch wel correct lopen. Ook met financiële regels”.

Wat is uw drijfveer voor
Oude IJsselstreek?
“Dat we zoveel mogelijk talent in de
gemeente aanboren. Dat zie ik tot
op zekere hoogte ook als opdracht
voor iedereen zelf. Ik doe veel in een
week, daar ben ik niet trots op, want
je gezondheid laat het toe of niet. En
van huis uit ben ik van generatie op
generatie gewend een stuk van de
tijd aan de samenleving te spenderen.
Maar het kan niet allemaal op dezelfde
schouders terechtkomen. Je leeft in
de gemeenschap, en van daaruit moet
je je inzetten. De gemeente is nooit
af, er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen
en wensen. Je moet wel op het
prijskaartje letten. Dat de gemeente
grond heeft gekocht voor teveel
woningbouwplannen is zonde. Vanuit
mijn christelijke grondhouding ben ik
zakelijk én sociaal. Het CDA is echt
mijn club, maar ook de ChristenUnie en
de VVD hebben goede ideeën en zelfs
de PvdA wel”.

“Zakelijk én sociaal”
Wanneer is uw
raadsperiode geslaagd?
“De financiële huishouding van de
gemeente boeit mij. Die moet op orde
zijn, anders kom je in de problemen.
Je kunt een gemeente niet één op één
met een bedrijf vergelijken, maar in
grote lijnen gelden dezelfde spelregels.
Voor het grote doel kan de verhouding
tussen inkomsten en uitgaven tijdelijk op
spanning staan, maar je hebt de kennis
en de houding nodig om het

weer in balans te brengen. Spaargeld
mag je gebruiken voor zinnige
gemeenschapsdoelen, maar niet alles:
je moet ook een buffer hebben voor
catastrofes. Laten we voorkomen dat we
jaren op zwart zaad zitten en de tarieven
moeten verhogen. Dat wil niet zeggen
dat het geld niet goed gebruikt is, zoals
voor het Dru-complex. Ik had het iets
soberder gedaan, maar het heeft echt
meerwaarde”.

Vraag van de markt
“Wat doen we straks in de Oude
IJsselstreek met de lege kerken?”
Bennie Steentjes: “Zodra een kerk
als Godshuis wordt onttrokken aan de
eredienst, mag dat de vraag zijn. Met
de bevolking moet je het dan over een
andere invulling hebben. Want een kerk
is beeldbepalend voor het hele dorp.
Als gemeente kun je die gesprekken
aanjagen, met de belangenverenigingen.
Daarna moet blijken wat in de markt
mogelijk is”.

Hoe ziet u de toekomst
van de gemeente?
“Ik maak me wel enige zorgen over
de financiële toekomst. Je kunt niet
ongestraft je spaargeld verbruiken om
een positief resultaat in de jaarrekening
te presenteren, zoals de laatste twee
jaar. Dan verhul je dat je eigenlijk elk
jaar teveel uitgeeft en meer zou moeten
bezuinigen. Ook een zorgpunt is de
reorganisatie op het gemeentehuis.
Het is goed dat de gemeente meer
de samenleving gaat ondersteunen,
maar bij de vermindering van het aantal
ambtenaren vind ik dat niet goed is
vastgesteld wat kerntaken van de
gemeente moeten blijven. Zoals het
openbaar groen: wat doet de gemeente,
en wat inwoners, of loonwerkers?”

Contact:

Estafettevraag

Jos Sluiter was het vorige raadslid
van de maand en vraagt Bennie
Steentjes:
“Wat komt er bij kijken om
tegenwoordig raadslid te zijn, is dat
anders dan vroeger?”
Antwoord: “Als raadslid moet je een
beetje evenwichtig in de maatschappij
staan, dan ga je vanzelf mee met de
tijd. Maar als je een afwijkend standpunt
hebt, word je daar tegenwoordig te pas
en te onpas mee geconfronteerd. Terwijl
ik niet zo’n partijpoliticus ben. Als ik het
niet zo druk had in mijn leven, was ik
misschien al met politiek gestopt. Nu
heb ik geen tijd om me te ergeren...”.

b.steentjes@oude-ijsselstreek.nl
Luister naar dit raadslid op de radio,
met eigen muziek en als gasten: Toon Helmes
(van Molen De Witten in Etten) en Barry Kock
(Dorpsbelangen/Dorpsplein Etten). Optimaal
FM, zondag 2 juni om 12:00 uur: ether 94,7 /

En de vraag die Bennie Steentjes
doorgeeft aan het volgende raadslid
van de maand is:
“Wat is jouw drijfveer om politiek te
bedrijven?”

kabel 105,4.

Bennie Steentjes:

Nieuw plein,
als vanouds
“Het Dorpsplein van Etten, daar hielden
de meesters van de Jongensschool
vroeger een oogje op ons... Op de foto
een paar van mijn klasgenoten van
toen, die hier ook nog altijd wonen! Het
nieuwe plein sluit prachtig aan op het
oude Etten en tegelijk is het een levendig
nieuw dorpshart. Ook echt een voorbeeld van hoe je vanuit het dorp zelf iets
kunt veranderen. Uit een enquête bleek
dat de meeste mensen niet tevreden
waren over het plein, Dorpsbelangen
ging er met de gemeente mee aan de
slag en nu is het helemaal van ons”.
[Foto: Lieneke van Tilburg]

