
Waarom bent u eigenlijk wethouder geworden?
“Eigenlijk om dezelfde reden dat ik eerder al raadslid 
ben geworden. Ik heb een mening over dingen, maar 
hou er niet van om alleen maar te blijven roepen. 
Op een gegeven moment, moet je er ook iets aan 
doen als je die kans krijgt. Ik kreeg in het college van 
2014-2018 de kans om in het laatste jaar wethouder 
te worden en ben heel blij dat ik dit nog eens vier 
jaar heb mogen doen.”

Is er een groot verschil, nu u er vanaf het begin 
van de collegeperiode bij betrokken was?
“Ik sprong toen op een rijdende trein. Deze periode 
was mijn rol wezenlijk anders, omdat ik al vanaf het 
begin mijn stempel op bepaalde zaken heb kunnen 
zetten. Ik was betrokken vanaf het schrijven van het 
verkiezingsprogramma van de VVD, het coalitieak-
koord en uiteindelijk het collegeprogramma. Het is 
fijn om ergens vanaf het begin bij betrokken te zijn. 
En met elkaar hebben we de afgelopen vier jaar ook 
veel bereikt.

Wat zijn uw mooiste en minste momenten van de 
afgelopen collegeperiode? 
“Om met dat laatste te beginnen, ik vind het echt 
jammer dat we de jeugd- en Wmo-financiën nog 
niet onder controle hebben. Dat komt door heel veel 
externe factoren, alle wethouders van Nederland 
hebben hier last van, maar toch heb ik het gevoel dat 
ik hier nog niet klaar mee ben. Dan de hoogtepunten, 
die zijn er ook genoeg. We ondersteunen mantel-

zorgers beter dan voorheen. We zijn met Zuidplas 
Verbindt gestart, een coalitie tegen eenzaamheid. 
Stichting ZO! is begonnen, ontzettend belangrijk om 
maar één loket te hebben waar inwoners met alle 
vragen over zorg en welzijn terecht kunnen. Daar-
naast ben ik tevreden met de afspraken die we
gemaakt hebben rond het nieuw te ontwikkelen 
Vijfde Dorp in het Middengebied. We behouden een 
mooie groene zone om het dorp heen, dat is voor mij 
heel belangrijk. En natuurlijk hebben we daarnaast 
nog meer flinke stappen gemaakt op het gebied van 
recreatie en toerisme. Hoewel we daar ook nog maar 
aan het begin staan.”

Meer mensen mogen zien hoe mooi Zuidplas is? 
“Jazeker. En niet alleen hoe mooi Zuidplas is, maar 
ook het hele gebied rond de Rotte en eigenlijk heel 
Zuid-Holland. Ik denk dat als wij goed samenwerken 

wij Zuid-Holland veel beter op de kaart kunnen 
zetten als recreatieprovincie. En daar kunnen onder 
meer onze lokale ondernemers weer van profiteren. 
Met www.beleefzuidplas.nl laten we al zien hoe mooi 
het hier is.”

Corona was de laatste twee jaar van het college 
erg aanwezig. Hoe heeft u dat ervaren?
“Het was een heel rare periode. Voor iedereen in de 
samenleving. Maar dat vind ik tegelijkertijd ook wel 
weer mooi. We staan er dan wel met z’n allen in 
Zuidplas. Goed, er waren geen fysieke bijeenkomsten 
meer mogelijk, maar we zijn allemaal gewoon verder 
gegaan. We werken meer digitaal, we zoeken op een 
andere manier verbinding met elkaar. Dat is mooi 
om te zien, ik heb er veel van geleerd, maar hopelijk 
hebben we het ergste wel achter de rug.” 

Tot slot, hoe heeft u de samenwerking in dit  
college ervaren? 
“Het was een heel prettige collegetijd. We hadden 
een goede samenwerking en vulden elkaar goed aan. 
Ook met de komst van de nieuwe burgemeester Han 
Weber zijn er weer dingen aangepast en verbeterd. 
We hebben laten zien dat we samen iets kunnen 
bereiken.”

Daan de Haas is wethouder financiën, maatschappe-
lijke ondersteuning, volksgezondheid, ouderen, 
mantelzorg, personeel & organisatie, dienstverlening 
& bedrijfsvoering en recreatie & toerisme.

Op dit moment zijn de onderhandelingen voor een nieuw college van burgemeester en 
wethouders druk gaande. Een mooi moment om met de vier wethouders terug te blik-
ken op de afgelopen collegeperiode. Deze week spreken we wethouders Daan de Haas 
en Jan Verbeek.

Daan de Haas: ‘We stonden er echt met z’n allen in Zuidplas’

Maar liefst twintig jaar is Jan Verbeek actief in 
de plaatselijke politiek. Acht jaar als raadslid en 
twaalf jaar als wethouder. Aan die periode komt 
nu een einde.  “Ik stop niet omdat ik niets meer 
wil doen. Ik stop omdat het tijd is voor nieuwe, 
jonge mensen.” 

Verbeek heeft de regie van zijn vertrek in eigen 
handen gehouden. Vorig jaar al vertelde hij het 
CDA-bestuur dat het tijd was om op zoek te gaan 
naar nieuwe, jonge kandidaten. Verbeek: “Dat is 
gelukt en dus is het voor mij tijd om iets anders te 
gaan doen. Het  voelt goed zo. Twintig jaar heb ik 
mij ingezet, eerst voor Nieuwerkerk aan den IJs-
sel, daarna voor Zuidplas. En geen dag heb ik mij 
verveeld. Ik heb het al die jaren met ontzettend veel 
plezier gedaan. Dat moet ook wel, anders houd je 
het niet zolang vol.”

Jan kijkt vooral met plezier terug op de vele ont-
moetingen en gesprekken die hij had. Als wethouder 
jeugd, vrijwilligers, sport, onderwijs, cultuur, milieu, 
duurzaamheid en gemeentelijk subsidiebeleid zocht 
hij altijd het contact met de mensen van de vele 
clubs, scholen en verenigingen. “Ik kijk altijd hoe we 

dingen samen kunnen aanpakken. Ik ga niet in mijn 
eentje een plan maken over de scholen in Zuidplas. 
Nee, dat doe ik natuurlijk met hen. Toen ik net wet-
houder werd, zei het secretariaat: ‘We gaan je een 
beetje afschermen, anders wil iedereen jou spreken’. 
Toen heb ik meteen gezegd dat iedereen die mij wil 
spreken, mij kan spreken. Dat ben ik blijven doen. 
Tijdens corona was het lastig, maar zodra het kon 
was ik langs sportvelden, op scholen of bij voorstel-
lingen te zien.”

Er is veel bereikt in al die jaren. Zelfs als Jan Ver-
beek zich beperkt tot de laatste vier jaar is er keuze 
genoeg. “Neem de school in het Koningskwartier in 
Zevenhuizen. In 2018 was er nog niet eens een stuk 
grond voor de school en in een periode van 3,5 jaar 
is de nieuwe, permanente school bijna klaar. Nor-
maal staat daar een periode van 8 jaar voor. Dankzij 
de mooie samenwerking is dit gelukt. Daarnaast 
hebben we geïnvesteerd in sport. Dankzij de sport-
visie, waar ik heel trots op ben zijn er nieuwe voet-
balvelden, komt er een blaashal, een rolschaatsbaan 
en investeren we in het Polderbad, om maar een 
paar voorbeelden te noemen. En ook de cultuurvisie 
is unaniem aangenomen door de raad. Verder is de 

portefeuille duurzaamheid heel belangrijk voor mij, 
met het aannemen van de Regionale Energiestrate-
gie als één van de belangrijkste momenten.”

Na al die jaren zijn er weinig plekken meer in Zuid-
plas die Jan Verbeek niet kent. “Ik rijd regelmatig 
een rondje Zuidplas op de racefiets. Dat zal ik ook 
de komende jaren wel blijven doen. En dat blijft een 
bijzonder rondje. Dan rijd ik langs een nieuw school-
gebouw waar ik mee aan de basis van heb gestaan, 
langs de sportvelden die ik heb mogen openen, 
langs Swanla die een facelift krijgt. Ik weet heus wel 
dat Jan Verbeek een voorbijganger is, maar in de 
afgelopen twintig jaar heb ik steentjes verlegd in het 
belang van de samenleving. En dat is voor mij het 
allermooiste.”

Jan Verbeek: “Ik kijk altijd hoe we 
dingen samen kunnen aanpakken”


