INTERVIEW MET RINUS HOUTMAN
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Behalve de burgemeester van Gouda woont in onze wijk nog een burgemeester. Rinus Houtman is sinds
2007 (waarnemend) burgemeester van de gemeente Nieuw Lekkerland. Een goede reden om eens nader
met hem kennis te maken.
Rinus is in 1942 in Maastricht geboren maar
bracht zijn jeugd door in Wassenaar. Na zijn
studie biochemie aan de TU in Delft is hij samen
met zijn vrouw Miep in Leiden gaan wonen. Zij
hebben zes dochters en drie zonen gekregen.
Nadat Rinus in 1984 voorzitter van de centrale
directie van de Hogeschool “De Driestar” hier in
Gouda was geworden, is de familie Houtman in
1988 verhuisd naar het Van Bergen IJzendoornpark 8 en zij wonen daar sindsdien met veel
genoegen. Naast de onderwijsbanen heeft Rinus
altijd belangstelling gehad voor het openbaar
bestuur. Zo was hij van 1970-1977 voor de SGP
gemeenteraadslid van de stad Leiden, was ruim
20 jaar lid van de gecombineerde fractie van
SGP/CU in de Provinciale Staten van ZuidHolland en van 1999-2003 was hij daar gedeputeerde. Het was dan ook geen wonder dat hem
met zo’n bestuurlijke ervaring in 2007 gevraagd
werd om interim-burgemeester van Nieuw Lekkerland te worden. Deze gemeente zat in een
herindelingproces met de gemeenten Graafstroom en Liesveld en als in zo’n periode de
burgemeestersplaats vacant is, wordt geen vaste burgemeester meer benoemd maar een interim-burgemeester. Hij verwachtte toen dat de
benoeming slechts voor twee jaar zou zijn, maar
de herindeling is uitgesteld tot 1 januari 2013 en
tot die tijd blijft Rinus dus burgemeester.
Rinus vindt Nieuw Lekkerland een leuke gemeente. Er is nog een rijk verenigingsleven en
de burgemeester wordt dan ook voor veel gelegenheden uitgenodigd. Zoals het openen van de
regionale pluimveetentoonstelling of het bijwonen van kooruitvoeringen en in deze tijd de intocht van Sint Nicolaas: de burgemeester rijdt
dan samen met de Sint in een koets door het
dorp en bezoekt zo de winkelcentra en het bejaardentehuis. Heel leuk zijn ook de ontmoetingen met de inwoners die een jubileum vieren.
Het wordt door de bevolking zeer op prijs gesteld dat Rinus bij dit soort gelegenheden samen
met zijn vrouw Miep komt en ook zij doet dat
met plezier en is inmiddels ook een bekende op
het dorp.
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De aantrekkelijkheid van de gemeente Nieuw
Lekkerland voor een burgemeester heeft ook
nog een internationale dimensie. Allereerst omdat de molens van Kinderdijk ook behoren bij de
gemeente Nieuw Lekkerland. Deze molens staan
op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Veel
buitenlanders bezoeken naast Amsterdam en de
Keukenhof ook de watermolens van Kinderdijk.
In het kader van het watermanagement bezoeken veel hoogwaardigheidsbekleders ons land en
een tocht naar Kinderdijk staat dan vaak op het
programma. Zo waren recent de premier van
Vietnam en een van de leiders van China op
bezoek. Als burgemeester ben je daar dan nauw
bij betrokken. Ook ambassadeurs komen vaak
op bezoek. Rinus vertelt nog een aardige anekdote: bij een bijeenkomst van ambassadeurs
werd een echte Hollandse hutspot geserveerd.
Tijdens het eten vroeg de Japanse ambassadeur
hem bij welk Haags restaurant hij deze maaltijd
kon nuttigen, zo lekker had hij het gevonden!
Daarnaast is er vaak internationaal bezoek aan
Nieuw Lekkerland door de aanwezigheid van
werven voor de bouw van luxe jachten en moderne baggerinstallaties. De van oorsprong
agrarische gemeente heeft dan ook aan de industrie een belangrijke bron van werkgelegenheid.
Het is duidelijk: Rinus Houtman is met groot
plezier burgemeester en hoopt dat ook in de
komende periode tot 2013 te blijven.
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