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Even voorstellen..
Wethouder (CDA)

Wethouder (PvdA)

Ton Spek

Ben van der Plas

“

Wie is Ton?
Ton Spek, maatschappelijk werk en
theologie gestudeerd, tot voor kort
werkzaam bij Neos in Eindhoven
als clustermanager. Neos is een
regionale organisatie voor
maatschappelijke opvang,
vrouwenopvang, begeleid en
beschermd wonen en voor
herstelgerichte ondersteuning.

Kortom: inwoners themagericht
mobiliseren op onderwerpen die
spelen voor de langere termijn.’
Vooruitkijken: het is nu 2020, we
zijn nu twee jaar bezig. Wat merkt
de Sliedrechter van de uitvoering
van jouw portefeuille? Wat heb jij
in 2022 als wethouder bereikt?
Hoe wil je herinnerd worden?

‘Mijn drive is de vraag: Kunnen we
het voor anderen beter maken? Ik
wil daar met mijn talenten en
kwaliteiten een bijdrage
aanleveren’.

‘2020: kinderen ﬁetsen veilig naar
De Basis op een vrij liggend ﬁetspad. Verder is er een impuls gegeven aan jongerenhuisvesting. Als
er nieuwbouwplannen zijn, dan zijn
die levensloopbestendig. Ook is
de kwaliteit van het groen omhoog
gegaan.

Wat wil je deze collegeperiode
bereiken en waarom?

2022: Sliedrecht is in totaliteit een
energiezuiniger dorp.

‘Ik wil Sliedrecht toekomstproof
maken. een vertaalslag voor de
langere termijn waar we met
Sliedrecht naar toe willen. Het
lange termijn perspectief is belangrijk voor het wonen en ook voor de
wijken. Het raakt ons allen; zo komt
er onder andere een energietransitie aan. Ik wil samen met de
inwoners kijken hoe we dit in
Sliedrecht willen doen.

Ik wil herinnerd worden als de man
die zegt wat ‘ie doet en doet wat ‘ie
zegt, dus afspraak is afspraak. Ook
zeg ik het als zaken niet kunnen
omdat het gewoon niet mogelijk is.
Ik draai daar niet om heen.’

Wat is jouw drive?

‘Een lange termijn
perspectief is belangrijk
voor het wonen en ook
voor de wijken.’

Wat verwacht je van bewoners,
bedrijven of instellingen?
‘Ik verwacht van hen de mindset
dat zij de gemeente zijn. En dat zij
vanuit die gedachte meedoen en
denken: “Wat kan ik bijdragen aan
ons dorp. De gemeente dat zijn wij
met elkaar.’ Mijn rol als wethouder is
om hierin te faciliteren.’
Welke quote is op jou van
toepassing?

Dat zelfde geldt ook voor wonen:
denk aan levensbestendige
woningen.

‘What you see is what you get.’

“

“
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“Sliedrecht toekomstproof maken”

“Trots op een sociaal
coalitieprogmma”
Wie is Ben?
Ben van der Plas, sinds de eeuwwisseling lid van de PvdA en al
39 jaar werkzaam als ambtenaar
bij Molenwaard.
Wat is jouw drive om deze baan
aan te gaan?
‘Laat ik voorop stellen dat ik erg
veel zin heb in deze uitdaging.
Ik ben heel nieuwsgierig naar de
andere kant. Bijna 40 jaar heb ik
als ambtenaar wethouders van
zeer uiteenlopende pluimage
ondersteund. Nu wil ik weleens
weten hoe het is om zelf
wethouder te zijn. Maar het
is ook wel uit de persoonlijke
ambitie om me nog wat verder te
ontwikkelen. ik heb nog wel zin
in een nieuwe stap.’

‘Projecten moeten
verder worden
ontwikkeld. De
Sliedrechter moet gaan
zien dat er werk in
uitvoering is.’
Wat wil je deze collegeperiode
bereiken en waarom?
‘Ik ben er trots op dat we een
heel sociaal en evenwichtig
coalitieprogramma hebben. Ik wil
graag iets tastbaars in Sliedrecht
realiseren, bijvoorbeeld in
Sliedrecht Buiten (RKS). Maar
ook zaken die nog niet heel erg
zichtbaar zijn vooruit brengen.

Het meeste gaat namelijk goed,
maar dat wordt te weinig gezien.
Helaas is het zo dat die paar dingen die niet helemaal goed gaan
de meeste aandacht trekken.’
Vooruitkijken: het is nu 2020,
we zijn nu twee jaar bezig.
Wat merkt de Sliedrechter van
de uitvoering van jouw portefeuille? Wat heb jij in 2022 als
wethouder bereikt? Hoe wil je
herinnerd worden?
‘Mijn portefeuille omvat veel projecten voor de langere termijn.
Ik zal dus voornamelijk projecten
verder ontwikkelen. Ik hoop dat
er in 2022 al dingen zichtbaar
zijn. Zodat de Sliedrechter kan
zien dat er werk in uitvoering is.’
Wat verwacht je van bewoners,
bedrijven of instellingen?
‘Een open en toegankelijke houding om zaken samen verder te
brengen. Tegelijkertijd moeten
wij als gemeente investeren in
onze relatie met deze partijen.’
Welke quote is op jou van
toepassing?
‘Begint, eer gij bezint.’

