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 Ja, ik wil in de gemeenteraad

Voor de derde keer kunnen Delftenaren zich aanmelden voor de cursus Politiek Actief. Dit is onderdeel van de campagne 

‘Ja, ik wil in de gemeenteraad’, die Delftenaren enthousiast moet maken voor het raadslidmaatschap. Acht jaar geleden 

meldden Ineke van Geenen en Linda Böcker zich voor de cursus aan. Kort daarna maakten ze hun entree in de gemeenteraad. 

Beide dames – inmiddels gepokt en gemazeld in de Delftse politiek – vertellen over het begin van hun politieke loopbaan.

Dikke huid? 
Heb je een dikke huid nodig als je  
de Delftse politiek in wilt? “Welnee,” 
zegt Ineke van Geenen, “Delft is een 
vriendelijke stad en dat geldt ook 
voor de raad. Niet soft, maar prettig. 
Vliegt iemand écht uit de bocht,  
dan krijgt ie het wel te horen – maar  
altijd op de inhoud en niet op de  
persoon.” Linda Böcker: “De raad 
werkt in het algemeen goed samen, 
maar je moet niet bang zijn voor wat 
tegengas. Onthoud dat je 1/37e deel 
van de raad bent, dus meestal maar 
voor 1/37e gelijk krijgt. Wat we alle
maal gemeen hebben, is bevlogen
heid voor deze stad. En er wordt  
regelmatig gelachen.”
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Kandidaat-raadsleden gezocht!
Ineke van Geenen, CDA

‘Politiek is een spel. Een serieus spel’

Linda Böcker, VVD

‘Zóveel verschillen we niet’

jaar geleden diende ik een motie in 
over het belang van technische inno-
vaties waarmee ouderen zelfstandig 
kunnen blijven wonen. Dat gaat me 
veel te langzaam. 
Raadslid zijn kost me zeker twintig 
uur per week, maar het is de inspan-
ning dik waard. Natuurlijk heeft het 
invloed op je sociale leven, het is  
altijd ’s avonds. 
Of ik als raadslid veranderd ben? Ik 
zal niet meer zo snel zeggen dat ik 
iets een stomme beslissing vind. Din-
gen zijn vaak veel genuanceerder 
dan ze op het eerste gezicht lijken. En 
met alle belangen die spelen, kun je 
niet elke groep tevreden stellen. 
Wie zelf de Delftse politiek in wil, 
moet – vind ik – geëngageerd zijn  
op een of meer thema’s. Ik hecht  
aan mensen met een missie. Hoe je 
die dan vorm geeft in het politieke  
bedrijf leer je later wel.” 

spel – al is het een serieus spel. Je moet 
in de vingers krijgen waar je wél over 
door kunt zeuren en wat je beter kunt 
laten gaan. 
Het leukste van raadslid zijn, vind ik 
dat je het verschil kunt maken. Ik ben 

trots dat ik er een motie over oude-
renhuisvesting doorheen heb gekre-
gen. Het is nodig om na te denken 
over hoe we zelfstandig kunnen blij-
ven wonen als we ouder zijn. Het kan 
ook wel eens frustrerend zijn. Vier 

tiveren. We kunnen de mensheid 
hier niet veranderen en wereldvrede 
hebben we ook niet op de agenda 
staan.
Wat ik van nieuwe kandidaten ver-
wacht? Een groot hart voor Delft! En 
het is ook handig als iemand lekker 
kan schrijven, goed uit zijn of haar 
woorden kan komen en prettig kan 
samenwerken.”

ik niet! Ik was altijd zwevende kiezer 
geweest, maar met de CDA-fractie 
voelde ik echt een klik. Kennelijk we-
derzijds, want ze vroegen me erbij. 
Eigenlijk had ik geen idee wat me als 
fractielid te wachten stond. Ik hielp 
regelmatig met klusjes, maar op een 
dag kwam het telefoontje met de 
vraag of ik op plaats 5 van de lijst wil-
de staan. Even later zat ik in de ge-
meenteraad! De decentralisaties naar 
de gemeenten kwamen eraan en als 
manager in het maatschappelijk werk 
wist ik veel van welzijn en zorg. Daar-
om koos ik voor de commissies Soci-
aal Domein en Middelen & Econo-
mie. Welzijn, zorg en economie 
hebben alles met elkaar te maken.” 

Mensen met een missie
“De cursus was zeker nuttig, maar het 
politieke handwerk leer je door het te 
dóen. Ik had ervaring met spreken in 
het openbaar, maar de eerste keer in 
de commissie zat ik met knikkende 
knieën. Of ik in het begin fouten heb 
gemaakt? Veel! Ik was te direct. Dat 
ben ik trouwens nog steeds, maar nu 
kies ik ervoor, haha. Politiek is een 

zijn al je avonden zo gevuld met drie 
afspraken. Het is wel een 24/7 bezig-
heid: als ik door de spoorzone loop, 
kijk ik hoe het erbij staat. Mensen 
spreken mij aan en dat doe ik zelf 
ook, want ik wil mijn kennis niet al-
leen uit beleidsstukken halen. Maar 
je krijgt zo ongelooflijk veel terug 
voor dit werk – ik heb er nog altijd lol 
in. Daarom wil ik de stap maken naar 

‘Ja, ik wil in de gemeenteraad’. We 
woonden net weer in Delft en zo’n 
cursus leek me voor haar een goede 
manier om meer thuis te raken in de 
stad. Dat wilde ze wel, maar alleen 
als ik óók meeging.
Na de laatste bijeenkomst vond mijn 
dochter het wel mooi geweest, maar 

Ik meldde me aan bij de VVD en 
kwam al in 2010 op plaats 5 van de 
lijst. Na een jaar commissielid te zijn 
geweest op Ruimte, verkeer en wo-
nen, schoof ik door en werd raadslid. 
Ik had me tevoren ingesteld op een 
flinke periode flyeren en had nooit 
gedacht dat het zo snel zou gaan. 
Het is natuurlijk spannend om voor 
de eerste keer de microfoon aan te 
klikken en het woord te nemen, maar 
ik had me goed voorbereid. Wat ik in 
het begin vooral moest leren, was 
hoe je je visie het beste kunt over-
brengen en hoe lobbyen werkt. 
Gaandeweg ontdekte ik dat de par-
tijen in de lokale politiek helemaal 
niet zoveel verschillen. Vaak is iets 
niet zwart of wit, maar grijs. Natuur-
lijk heeft elke partij zijn eigen princi-
pes en soms ben je écht voor of tegen 
iets. Maar meestal zit er best ruimte 
om de standpunten heen en is het 
een kwestie van nuances. Daarin  
verschilt dit wel van de landelijke  
politiek, waar het spectrum veel bre-
der is.” 

Groot hart voor Delft
“Als raadslid moet je zorgvuldig kie-
zen waar je je tijd aan geeft, anders 

Toen CDA-raadslid Ineke van Gee-
nen zich acht jaar geleden aanmeld-
de voor de cursus Politiek Actief, 
had ze nooit nagedacht over een  
politieke loopbaan. 

“Mijn oudste dochter en ik liepen 
door de stad en zagen het kraampje 

Raadslid Linda Böcker stemde al  
jaren VVD, toen ze besloot zich met 
de Delftse politiek te gaan bemoei-
en. Acht jaar later wil ze de stap ma-
ken naar de landelijke politiek.

“In 2009 was ik – net als nu – civiel  
ingenieur bij de provincie Zuid- 
Holland. Ik wandelde door Delft en 
er waren wat dingen die me stoor-
den. Net toen ik dacht ‘dat kan  

anders!’ struikelde ik over een bord 
met ‘Ja, ik wil in de gemeenteraad’.  
Ik meldde me meteen aan voor de 
cursus. Het was leuk om te leren hoe 
de lokale politiek werkt: commissies, 
raadsvergaderingen, moties, amen-
dementen. We oefenden ook met de-
batteren en het ging het meest leven 
toen er raadsleden bij kwamen. 

‘Je moet leren  
wat je beter kunt  

laten gaan’

‘De mensheid  
kunnen we hier niet 

veranderen’

Ineke van Geenen: 
‘Als raadslid kun je 
het verschil maken’

Linda Böcker: 
‘Vaak is iets  
niet zwart of wit,  
maar grijs’

Cursus Politiek Actief
Overweegt u om politiek actief te worden? U kunt u tot 25 februari aanmelden 
voor de gratis cursus Politiek Actief, via griffie@delft.nl. Kijk voor meer informatie 
op www.jaikwildelft.nl. 

de landelijke politiek; ik sta voor de 
landelijke VVD op plaats 68. 
Het meest trots ben ik op het feit dat 
we van de spoorzone zo’n mooi ge-
bied maken. Ik heb me enorm inge-
zet voor een goede sturing van het 
project. Frustrerend is het soms ook, 
met name de financiële malaise van 
Delft. 
Door dit werk ben ik meer gaan rela-


