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Gast: Dr Ruud Vreeman, oud-burgemeester Zaanstad en Tilburg 

Gespreksleider: Piet Bakker 

Onderwerp: Het verhaal van de stad 

Aantal deelnemers: ca. 80 

 

Ter inleiding refereert Bakker naar de openbare les van Vreeman bij de aanvaarding van het 

lectoraat aan de bestuursacademie en naar zijn recent verschenen boekje Lerend Leven. Een 

scala aan activiteiten komt daarbij ter sprake vooral op het terrein van politiek en bestuur. 

Waarom heeft Vreeman eigenlijk zijn bestuurlijk werk in Zaandstad niet afgemaakt? 

Ik was hier zeven jaar als burgemeester en nog een periode zou het totaal op vijftien jaar 

brengen. Dat vond ik te lang. Daarbij kwam dat Tilburg toevallig langs kwam door een 

suggestie van de toenmalige burgemeester van Tilburg Stekelenburg. Tilburg leek interessant. 

Bovendien: je energie zit toch vooral in de eerste periode. Dan vindt ideevorming plaats. 

Later wordt het een kwestie van realiseren. 

Is dat niet al te makkelijk stelt Bakker. Als het moeilijk wordt vertrek je. 

Toen ik in Zaanstad aantrad was het dood tij. Na de samenvoeging van de zeven gemeenten 

ontstond een periode van apathie. Wilde je ergens een zwembad realiseren, dan moesten het 

er zeven worden, in elke voormalige gemeente één. Er is een sterke traditie van verzet in 

Zaanstad en het is een hele tour om iets op gang te brengen. 

Bakker suggereert dat grote steden een masterplan moeten hebben. 

Niet altijd. Je moet allereerst de basis op orde hebben. Voor Zaanstad was inderdaad een 

masterplan nodig. Zaanstad miste een volwaardige schouwburg, een cultuurplan riep veel 

verzet op. InTilburg gingen de zaken anders. Je kunt daar eerder van een veenbrand spreken 

met tientallen initiatieven en experimenten. 

Is dat verzet typisch Zaans? 

Het gaat om de maatvoering. Bij de busbrug gaat het verzet tot het gaatje. De vestiging van 

een gevangenis stuitte op groot verzet. Er is in Zaanstad een sterke identiteit die alles bij het 

oude wil laten terwijl Zaanstad alles op alles moet zetten om een aantrekkelijke 

woonwerkstad te worden. Op dit moment vind je hier slechts 50 000 arbeidsplaatsen op een 

bevolking van 150 000 inwoners. Geef je nog bedrijfsterreinen uit, kun je een HBO 

organiseren? 

Bakker merkt op dat het HBO is verdwenen uit Zaanstad en dat een kenniswijk niet is 

ontstaan. 

Vreeman vervolgt door te stellen dat bij zijn aantrede de stationswijk van Zaandam de 

lelijkste van Nederland was. Nu is de stationswijk het meest karakteristieke deel van 

Zaandam, je kunt er een leuke provinciestad van maken. Die bedrijfsterreinen lopen inderdaad 

traag vol. Er is geen aanlokkelijk vestigingsimago hoewel de locatie aan het water 

aantrekkelijk is. Het VMBO was versplinterd en is nu meer gecentreerd met een mooie school 

in Krommenie, dat zijn strategische details die wel gelukt zijn. 

Hoe staat Zaanstad er voor? Verzet lijkt in het DNA van de Zaankanter verankerd te zitten, 

geen grote sportclub, Alkmaar is er met AZ vandoor gegaan, een turbulente bestuurlijke 

periode met criminaliteit in de gemeenteraad, lekken uit besloten vergaderingen, populisme, 

het leek wel een Poolse landdag. 

Kijk je naar Tilburg en Zaanstad dan zie je dat beide steden een mono-politieke traditie 

hebben: christen democraten in Tilburg en linkse socialisten in de Zaanstreek. Dat is 

veranderd. Populisme heeft zijn intrede in de raad gedaan, hoewel je daar genuanceerd over 

moet zijn; soms vinden mensen daarin een steun. Het maakte het besturen van een stad wel 



moeilijk: de stad moest stadser en de dorpen meer dorps worden terwijl er ook sprake moest 

zijn van een woonwerkstad. 

Hoe kijkt Vreeman aan tegen discussies over allochtonenbeleid en racisme? 

Ik heb me nooit thuis gevoeld in discussies over allochtonen op het scherpst van de snede. Als 

je een vergrootglas zet op problemen dan ontgaan je de voordelen van een gemengde 

samenleving. Uitstoten van groepen is niet mijn model. Nederland heeft meerdere identiteiten 

en de beeldvorming daarover hebben we niet steeds in de hand. Je moet het een grote prestatie 

noemen dat kinderen van slecht of nauwelijks opgeleide immigranten hier het VMBO-

diploma halen. Het niveau van het onderwijs is de beste indicatie van het welvaartsniveau van 

een land. Kijk eens naar Tilburg. Dat was een halve eeuw geleden met het verdwijnen van de 

wolindustrie de armste stad van Nederland. Nu is de bevolking van Tilburg veel beter 

opgeleid en de welvaart is navenant. De allochtone bevolking gaat daarin mee. 

Toch moet het afscheid van het burgemeestersambt in Tilburg niet prettig geweest zijn. 

Ik heb nooit een probleem gehad met mijn informatieplicht naar de raad maar in dit geval 

ging het om corruptie bij één van de raadsleden. Integer gedrag was in dit geval belangrijker 

dan informatieplicht. Mijn afweging daarbij was zuiver. Het was niet zo gemakkelijk in 

Tilburg. Tilburg had altijd een katholieke burgemeester gehad en die kon op veel vergeving 

rekenen. Ik werd in Tilburg gekozen met een kleine meerderheid; mijn positie was veel 

kwetsbaarder. Ik ben wel dienend maar ik wil me ook met politieke ontwikkelingen bezig 

houden. Ik voelde me verantwoordelijk voor de toekomst van de stad. Dat heeft risico’s. Het 

was geen gemakkelijke loopbaan maar ik ben er wel tevreden over. 

In een discussie met de zaal werd vervolgens nog een aantal onderwerpen aangesneden. 

Waarom is het niet gelukt in Zaanstad een HBO vestiging te behouden of een kenniscentrum 

te vestigen? 

Het vestigen van een kenniscentrum heeft ook met ondernemen te maken. In Tilburg leeft dat 

veel meer dan in Zaanstad. Bovendien: in Zaanstad is het bedrijfsleven internationaal 

georganiseerd en kan er door een stedelijke overheid minder bereikt worden. 

Wat is het kenmerkende verschil tussen Zaanstad en Tilburg? 

In Zaanstad was het rommelig, dat vond ik leuk; je stimuleert mensen aan de rand van de 

organisatie die door anderen lastig worden gevonden. In Zaanstad zijn we meer voor handel 

dan voor industrie overeenkomstig de landelijke trend. Je ziet weinig over het bedrijfsleven in 

de kranten. In Tilburg was er goed contact tussen gemeente en bedrijfsleven. Ondernemers 

zoeken een aanleiding om elkaar te zien en ontmoeten elkaar in de schouwburg, heel 

chauvinistisch maar het werkt wel. In Zaanstad vind je dat niet.  

Wat was voor Vreeman een leidraad of inspiratiebron? 

Annemarie Grewel hield mij voor: je houdt van de raad, dat moet je leidraad zijn. De dialoog 

met de stad was voor mij een inspiratiebron. Die droogde in Tilburg op. 

 

Na een woord van dank aan de gast sluit Jaap Franse deze in zijn ogen geslaagde bijeenkomst 

af. 


