Met de voeten
op de grond

Politiek ondernemend

Jeanne Hesen-Slots, raadslid Lokaal Peel en Maas
Jeanne Hesen-Slots vult de derde aflevering in van onze serie over de rol van de
cumelasector in de politiek. Naast haar administratieve werkzaamheden bij het
loonbedrijf van haar man, Maas BV in Kessel, zet ze zich als raadslid voor Lokaal
Peel en Maas in voor gelijkwaardige regelgeving en voor een integrale benadering. “Veel ambtenaren kijken niet verder dan hun bureaurand.”

Gehaast komt ze de kantine binnenlopen, verontschuldigt
zich dat ze laat is en begint meteen met het uitruimen van de
vaatwasmachine. Ze kreeg net nog een belletje van een ondernemer die vragen had over onaangekondigde controles op
de huisvesting van zijn buitenlandse werknemers. Dat móest
ze opnemen. Het is toch te gek dat de ondernemers in de
agrarische sector onaangekondigde controles krijgen, terwijl
ondernemers in het midden- en kleinbedrijf alleen te maken
hebben met aangekondigde controles? “Gelijkwaardigheid
vind ik belangrijk. De regelgeving voor burgers, ondernemers
en groepen mensen zou gelijk moeten zijn, maar dat is niet dus
niet altijd zo.”
Jeanne Hesen is officieel in 2006 in de politiek gestapt, maar in
de jaren negentig maakte ze al deel uit van het dorpsoverleg
in haar woonplaats Kessel-Eik om ervoor te zorgen dat er verkeerslichten op de kruising bij café-restaurant De Pleisterplaats
werden geplaatst. “Ik vond het belangrijk dat onze kern in de
gemeente Kessel ook een stem had”, zegt ze daarover. In 2006
koos ze voor de politieke partij Lokaal Kessel. “Ik wilde een partij die niet gebonden was aan Den Haag. Nu kunnen we onze
eigen standpunten kiezen, die belangrijk zijn voor onze regio,
en hoeven ons niet te scharen achter standpunten die vanuit
de landelijke partijbesturen worden opgelegd.”
Door de fusie met gemeenten Helden, Meijel en Maasbree
werd Kessel in 2010 gemeente Peel en Maas. Ook de lokale
partijen fuseerden onderling, tot Lokaal Peel en Maas. “Het politieke niveau kwam hierdoor hoger te liggen, maar dat maakte
het des te belangrijker dat we politiek betrokken bleven. Door
de fusie werd de afstand tot de burger groter. Elf kernen werden samengevoegd. Van 4200 inwoners gingen we opeens
naar 43.000 inwoners.”

‘Plattelandsgemeente’
Ze zoekt daarom actief de dialoog op. “In het buitengebied
wonen weinig mensen, maar ook die moeten vertegenwoordigd worden. Ik wil aandacht vragen voor de onderwerpen
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Dit voorjaar zijn de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. In de aanloop
daar naar toe belichten we een aantal ondernemers uit de sector die
actief zijn in de politiek. Wat is hun
motivatie, wat hebben ze bereikt
en wat is hun ambitie. De politieke
kleur verschilt, maar uiteindelijk
hebben ze allemaal vooral sectorbelang als aandachtsgebied. Want je
kunt je ergeren aan belemmeringen
voor landbouwverkeer, je kunt er
ook zelf wat aan doen.

die hier spelen, want anders raken we ondergesneeuwd. Onze
gemeente kwalificeert zich wel als een ‘plattelandsgemeente’,
maar de agrarische sector wordt al snel in een hoekje geduwd.
Willen we ruimte houden om te ondernemen, onze boterham
te blijven verdienen en niet dichtgeslibd raken met regels, dan
moet die vertegenwoordiging er zijn.”
Behalve dat inwoners haar bellen met vragen komen haar ook
zaken ter ore omdat ze bij een loonbedrijf werkt. Het werkt ook
andersom. Zij belt ondernemers op om ze te wijzen op zaken
die gaande zijn in hun omgeving, zodat ze daarop kunnen anticiperen. “Het is belangrijk dat hun stem politiek wordt gehoord,
want ambtenaren kijken vaak niet verder dan hun bureaurand.
Sommigen hebben geen idee van wat er zich buiten afspeelt.
Ik wil met beide voeten op de grond staan en midden tussen
de mensen staan, zodat ik zie wat er om me heen gebeurt.”
Maar heet dat geen belangenverstrengeling, met een loonbedrijf in diezelfde regio? “Integriteit is momenteel erg actueel,
maar voor belangenverstrengeling heb ik altijd gewaakt. Ik
heb twee fractiegenoten die zich met dezelfde onderwerpen
bezighouden en geen agrarische achtergrond hebben, dus
als het onderwerp te dichtbij komt, stel ik één van hen aan
als woordvoerder. Soms onthoud ik me ook van stemming.
Daarin maak ik mijn eigen afweging. Aan de andere kant: we
zijn als loonbedrijf ook ooit één klant verloren omdat hij het
niet eens was met feit dat ik op een bepaald onderwerp tegen
had gestemd.”

Landbouwverkeer
Om ambtenaren en bestuurders verder te laten kijken dan die
bureaurand heeft ze al een keer een lid van Gedeputeerde
Staten op bezoek gehad, maar ook de Statencommissie Ruimte
en Infrastructuur. “Af en toe snap je niet waarom bepaalde beslissingen worden genomen, omdat ze in de praktijk levensgevaarlijke situaties opleveren”, vertelt ze. Zo streed ze tegen
het verbod van landbouwverkeer op de N280. “Dat was totaal
niet logisch. Het zorgde ervoor dat aardappel- en bietenrooi-

ers, hakselaars en andere landbouwmachines dwars door de
stad Roermond moesten, winkelend publiek passerend. Ook
mochten landbouwmachines niet via de hoofdrijbaan over
de Maasbrug, dus reden ze op dezelfde baan als de fietsers.
Dat zorgde voor enorm onveilige situaties. We hebben met
de gemeente Roermond om de tafel gezeten. Ik heb drie keer
bij de provincie ingesproken. Nu mogen we via de Rondweg
75. Dat is voor ons wel 1,7 kilometer omrijden, maar het is een
stuk veiliger. Een ongeluk wil je niet op je geweten hebben.”
Landbouwverkeer is haar ‘tik’, zoals ze het zelf noemt. Ze zit
in de landelijke verkeersgroep van CUMELA en in het stakeholdersoverleg dat zich sterk maakt voor een netwerk van
doorgaande landbouwroutes in Limburg en Noord-Brabant.
“We werken hierbij samen met gemeenten, provincies en het
rijk. Behalve dat we door samenwerking de kosten kunnen
delen, is samenwerking essentieel als je wat wilt bereiken.
Vertegenwoordiging vanuit de sector speelt daarbij een
grote rol, vanwege onze praktijkervaring. Wij denken wel dat
iedereen weet wat een loonbedrijf is, maar dat is helemaal
niet zo. Het is voor veel mensen een blinde vlek. Het is aan
ons de taak dat uit te leggen.”
Voor de komende verkiezingen is er één lijst ontstaan uit de
vier oude lokale partijen. Hesen staat op de vierde plek van
Lokaal Peel en Maas. Ze hoopt dat haar partij in de coalitie
komt, maar ambieert zelf geen bepaalde functie. “Wethouder
zijn betekent ook dat je veel moet opgegeven. Je hebt geen
tijd meer voor je werk, voor je gezin, dus dat zie ik niet zitten.

Ik wil best mijn steentje bijdragen, maar raadslid zijn kost me
al veel tijd. Gelukkig geeft mijn man me de vrijheid en snapt
dat hij af en toe zelf zijn eten warm moet maken als ik weer
eens naar een vergadering ren.”
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Naam: Jeanne Hesen-Slots
Bedrijf: Loonbedrijf Maas BV in Kessel
Werkzaamheden: huismanager en administratief medewerkster op het loonbedrijf van haar man en zijn
compagnons
Gemeente: Peel en Maas
Partij: Lokaal Peel en Maas
Functie: raadslid
Beleidsterreinen: ruimtelijke ordening, integrale
veiligheid
Tijd: twintig uur in de week
Politiek betrokken sinds: 2006
Benodigde eigenschappen: veel geduld, op strepen
durven staan, voor jezelf en anderen op durven komen.
Slogan: “Ik wil met beide voeten op de grond staan.”
Facebook: LokaalPeelenMaas
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