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Stadhuis Zaltbommel, donderdag avond 19.55 uur; Tas neer, laptop open, papieren inbreng 
uitvouwen, bloknoot, pen….Yes. Ik zit. 
 
Laptop open; leeg en ja hoor, mijn oplader ligt nog thuis. Dit wordt weer zo’n avond in de 
Gemeentenraad Zaltbommel. Ik ga even terug…. 
 
Nadat ik om 17.30 thuis kwam van mijn werk, snel maar friet heb besteld voor de kinderen om 18.00 
thuis kwamen, was het nogal een gejaag thuis. De hele dag appjes over en weer in de oppositie app  
maakt dat mijn hoofd alles behalve rustig is. We stoppen er wat frietjes met mayo in terwijl ik in de 
ene hand met mijn Ipad de moties lees. Kindjes in bad, hop hop, dan kan mama snel douchen terwijl 
zij rustig in bad zitten.  Bijna 19.00 uur. Nog even mijn laatste aantekeningen van Joost er bij pakken; 
die heeft immers de voorbereidingen in de andere zaal gedaan en al lezend loop ik de badkamer in 
en uit. Gatver; sokken nat! Mijn badkamer staat blank, dat rustig in bad zitten bleek toch niet zo 
rustig, mijn Ipad is leeg, de kids zijn schoon en de hond wordt uitgelaten.  
Mama heeft Raadsvergadering jongens dus ga maar even beneden tv kijken.  
 
Ik kijk in mijn kast…genoeg keuze zou je zeggen maar ja. We hebben een gelovige coalitie en ook al 
ben ik zelf helemaal niet gelovig opgevoed, toch is respect voor andermans cultuur wel van belang. 
Nee geen broek dus; een jurk of een rok op minimaal knie-hoogte is wel zo netjes. Sokken en kloffie 
weer uit en we hijsen ons in iets nets, fatsoenlijks maar… niet te. 
 
Politiek is namelijk niet alleen lezen, jagen, werken, netwerken en voorbereiden.  Het is ook oog 
hebben voor detail. Verder vergt het planning, inzicht en tijd….vooral veel tijd. Tijd die ik eigenlijk 
niet echt heb met 3 / 6 kids, een handvol huisdieren en een baan. 
Nu, precies een jaar verder , kijk ik met enige trots, voldoening en vermoeidheid terug op mijn eerste 
jaar als fractievoorzitter en raadslid van de D66 Zaltbommel. 
 
Ik heb nooit bedacht dat ik dit zou gaan doen; ook niet toen ik voor de verkiezingen op de lijst kwam 
te staan. Maar als je dan toch op 2 komt te staan, dan ga je er  natuurlijk voor.  
Met een vader in een rolstoel ben ik opgevoed dat je nooit stopt, niet opgeeft, maar altijd eerst iets 
probeert . Ook al is het moeilijk, lastig, je gaat door.  Op het moment dat bleek dat mijn voorganger 
zou stoppen was ‘nee zeggen’ dus ook gewoon geen optie.  
 
Het bestuur had nog wel een tip. Niet geheel conform de grondhouding van de D66 maar als ik 
raadslid zou worden moest ik maar serieus overwegen om een au pair in te huren. Jongens, ik heb 
hier niks op tegen hoor; ieder zijn ding maar ik heb echt geen 11 jaar geïnvesteerd in een gezin met 
3, 4, 5 en 6 kids om het vervolgens over te dragen aan iemand die ik niet ken. Nee, als 
geëmancipeerde vrouw , dat is wel heel conform de partij, ga ik dit met elkaar combineren.  
Het vergt  gewoon wat planning! 
 
Een beleidsmatig proces rondom arbeidsmigranten, de benoeming van een nieuwe  burgemeester, 
een aantal moties die niet zijn aangenomen en de ontdekking dat politiek veel meer werk is dan het 
je ooit oplevert zijn een aantal van die onderwerpen of thema’s die het afgelopen jaar zijn 
bijgebleven. 
 
Doe je iets voor de bühne of wil je iets bereiken? Wil je samenwerken met partijen of wil je je punt 
maken en dus tegenwerken. Ben je oppositie , coalitie of gewoon je eigen partij. Steun je moties voor 
de inhoud of omdat het politiek slim is? Als iemand deze antwoorden voor me weet; ik hou me 
aanbevolen. 
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Het hele politieke spel is mij grotendeels nog een raadsel. Als ik het spel in de Raadzaal ook maar 
voor de helft zou goed zou spelen als me lukt in de Rechtbank, dan zou ik werkelijk nog wat bereiken 
ook. De verschillende belangen zijn mij niet altijd helder. Ik denk dan ook soms dat ik wat te simpel 
ben voor deze functie. Ik wil gewoon mijn gemeenschap een beetje beter maken; moet dat zo 
ingewikkeld?  
 
Ja , dat moet! 
 
Want over 2 jaar willen we allemaal weer een zetel. 
Ik ook. Ik wil ook een zetel, liefst nog 2 ook.  
 
En als dit dan betekent dat ik moet plannen, moet leren het spel te spelen, moties moet maken voor 
de bühne, soms (met de nadruk op soms) mijn kindjes niet in bed kan leggen, dan gaan we daarvoor. 
En dan hoop ik op nog een jaar met veel leermomenten, humor (wat ow wat is het leuk soms), 
leesavonden, trainingen vanuit de partij, feedback vanuit mijn raadscollega’s en waarschijnlijk ook 
momentjes van afgang. 
 
Ik heb het er allemaal voor over. 
 
 
Want dat is politiek! 
 
 
Groet, 
 
Elke Meyers 
Fractievoorzitter D66 Zaltbommel 


