
Eind april 2010 hing hij zijn wethouderstas aan de wilgen. Hoe kijkt hij op het 

wethouderschap terug en wat kunnen we nog van hem verwachten? Een 

interview met André van Nijkerken, door Ingrid Mes. Winterswijk, 16 december 

2010. 

 

Hoe heb je het wethouderschap ervaren? Hoe kijk je er op terug? 
 

Ik had de ervaring in ieder geval niet willen missen. Er zitten veel leuke kanten aan het 

wethouderschap. Zo heb ik door het wethouderschap veel mensen en bedrijven leren kennen. 

Ook kun je als wethouder veel invloed hebben op het reilen en zeilen in de samenleving. 

Zeker als je creatief bent en overtuigingskracht hebt. Het wethouderschap kent echter ook 

minder leuke kanten. Zo word je geacht je louter als bestuurder te gedragen en niet als 

politicus. Je werkt in opdracht van de raad en bent in die zin slechts dienaar, uitvoerder. Ik 

ben echter veel te gepassioneerd, eigenwijs en gebekt om daarmee uit de voeten te kunnen. 

Minst leuke kant van het wethouderschap is wel dat je met politiek en dus met spelletjes te 

maken hebt. Daar werd ik af en toe echt kotsmisselijk van. Er lopen in de politiek helaas te 

veel mensen rond die alleen maar gaan voor zichzelf, die de macht en het pluche zien als een 

doel op zichzelf. Ik heb daar helemaal niets mee. En waar ik nog minder mee heb, zijn 

mensen die glashard liegen en trucjes uithalen. Ook die lopen rond in de politiek en daarom 

ben ik blij dat ik er niet meer dagelijks mee te maken hoef te hebben. 

 

Waar ben je trots op? 
 

Op allerlei dingen. Meest trots ben ik op de kentering die Winterswijks Belang teweeg heeft 

gebracht. Winterswijks Belang heeft laten zien dat je politiek ook anders kunt bedrijven, dat 

je ook echt en oprecht voor Winterswijk bezig kunt zijn en dat je resultaat kunt boeken als je 

ergens vol voor gaat. Waar ik ook trots op ben, is dat we in zo korte tijd zo’n professionele, 

goed draaiende en vooral hechte en leuke ploeg mensen op de been hebben weten te krijgen. 

Mensen die zich stuk voor stuk keihard inzetten voor het algemeen belang van Winterswijk. 

Geen van de andere partijen kon daar aan tippen en nog steeds komt geen enkele andere partij 

daar ook maar enigszins bij in de buurt. Nog altijd komen bijna alle ideeën en initiatieven van 

Winterswijks Belang. Ik ben daar beretrots op, zoals ik ook beretrots ben op de enorme lijst 

van resultaten die we in ons korte bestaan al hebben geboekt.  

 

Waar ben je ontevreden over? 
 

Geloof het of niet, maar ik ben eigenlijk nergens ontevreden over. Wel teleurgesteld en dan 

met name over de onvoorstelbaar grote hoeveelheid mensen die uitsluitend gaan voor het 

eigen belang en echt helemaal niets hebben met Winterswijk en dus ook niets doen voor 

Winterswijk. Het is echt schokkend om zo indringend te moeten ervaren hoe weinig mensen 

nog iets hebben met zoiets als het algemeen belang. Natuurlijk kun je altijd van mening 

verschillen over wat daaronder te verstaan, maar helaas is bij erg veel mensen zelfs geen 

spoor te bekennen van ook maar enige belangstelling voor iets wat lijkt op algemeen belang. 

Het enige waar ze in geïnteresseerd zijn is het veilig stellen van hun eigen belang. Mijn 

bewondering voor mensen die echt iets willen betekenen en doen voor de samenleving is dan 

ook alleen nog maar toegenomen. Petje af, want van de grote rest moet de wereld het helaas 

niet hebben. 

 



Wat heb je vanaf de verkiezingen gedaan voor WB? 
 

Na de verkiezingen heb ik eerst een tijd bewust afstand genomen. Niet vanwege de 

verkiezingsuitslag, maar omdat ik de politiek even meer dan beu was. Ik ben er niet voor niets 

zelf uitgestapt, al vóór de verkiezingen. Ik heb mijn afscheid als wethouder ook echt als een 

bevrijding ervaren. Wel heb ik me na een tijdje beschikbaar gesteld voor een zetel in het 

bestuur van Winterswijks Belang, want achter de schermen blijf ik mijn eigen club natuurlijk 

wel steunen. En verder ben ik deze zomer samen met onze fractievoorzitter Dirk en vele 

anderen erg druk geweest met de organisatie van Jesus Christ Superstar in de Steengroeve. 

Ook in dat evenement was het aandeel Winterswijks Belang zeer groot en dat maakt me alleen 

nog maar trotser op de geweldige club die we nog steeds hebben. 

 

Hoe ga je je bestuursfunctie invullen? 
 

In ieder geval met passie voor Winterswijk. Ik blijf me inzetten voor de leefomgeving van 

mijn kinderen en vele anderen. Ook wil ik helpen het contact tussen het bestuur, onze fractie, 

onze wethouder Rik en onze achterban te versterken, want dat contact is essentieel. En ik ga 

zeker zo nu en dan een stukje schrijven op de site van Winterswijks Belang. 

 

Welk onderwerp raakt jou het meest? Wat wil je extra kritisch volgen? 
 

Er zijn heel veel onderwerpen die mij interesseren, maar wat ik in ieder geval op de voet blijf 

volgen, zijn de ontwikkelingen op het gebied van sport in Winterswijk. Ik heb zelf samen met 

anderen aan de wieg gestaan van het nieuwe sportbeleid in Winterswijk en ben daar uitermate 

trots op, dus dat onderwerp blijft mijn speciale aandacht houden. Maar ik zal zeker zo nu en 

dan ook reageren op andere zaken, want er is veel dat mij bezighoudt, raakt, interesseert,    

intrigeert of waar ik gewoon hard om moet lachen. Zoals onlangs de melding in de krant van 

mijn grote vriend Chris van der Bos dat hij volgend jaar naar Provinciale Staten gaat en zich 

dan eindelijk eens met echt belangrijke zaken kan bezighouden, zoals rijkswegen in plaats van 

schuttingen. Hoe denigrerend en dus dom kun je zijn? 

 

Tot slot: Hoe zie je de toekomst van Winterswijks Belang in de politiek? 
 

Ik kan alleen maar de hoop uitspreken dat het Winterswijks Belang goed blijft gaan, want het 

is echt de enige partij die keihard gaat voor Winterswijk, de enige partij met lef en creativiteit. 

De afgelopen verkiezingen hebben echter laten zien dat dat geen enkele garantie geeft. Ook 

landelijk is op kiesgedrag geen pijl meer te trekken, behalve dan dat de kiezer steeds 

opportunistischer wordt. Dat heeft weer met datzelfde egoïsme te maken; wordt het eigen 

belang niet ingevuld door de ene partij, dan stappen we gewoon over op een andere. Gelukkig 

is Winterswijks Belang wel de grootste gebleven. Daarmee is er in ieder geval nog hoop. 

 

 

 

 

 

 


