
Hans van Wegen: ,,Ik wil de BPA weer de grootste partij van Amersfoort maken.’’

Hans van Wegen ziet uiteengevallen BPA weer groeien

‘Dit was van Smit 
en van Van Vliet 
achterbaks, laf     
en schofterig 
gedrag’       

het in de politiek.’’ Amersfoort was 
volgens Van Wegen tot voorkort de 
enige gemeente waar sectordirec-
teuren gemandateerd, en zonder 
financieel plafond iets mochten 
tekenen. ,,Dat was een essentiële 
basisfout, al meer dan veertig jaar. 
Het financiële mandaat lag dus bij 
de ambtenaren en het politieke 
mandaat bij de wethouder, die bij 
financiële blunders van de ambte-
naren wel moest aftreden. Het was 
waanzin. Hoe dit na de Tweede 
Wereldoorlog kon blijven hangen, 
is mij een raadsel. En wat ook echt 
ongelooflijk is’’, zegt hij met stevige 
nadruk op het woord ‘ongelooflijk`, 
,,is dat de gemeentesecretaris door 
de eigen ambtelijke organisatie 
werd gekozen.’’
Het echec met het Eemhuis dat in 
2011 tot meer dan 10 miljoen aan 
kostenoverschrijdingen én het ver-
trek van wethouder Mirjam Baren-
dregt heeft geleid, was voor het 
college aanleiding om het systeem 
van ‘checks and balaces’  binnen 
het gemeentehuis aan te pakken. 
De omstreden gemeentesecretaris 
wachtte dat niet af en legde zijn 
functie neer.

Misstanden binnen de gemeentelij-
ke organisatie waren voor Van We-
gen ooit de reden om zijn partij op 
te richten. Zijn strijdlust lijkt niet 
te zijn verminderd, in tegendeel. Zo 

heeft hij onlangs in niet mis te ver-
stane bewoordingen het college van 
b. en w. de les gelezen over de finan-
ciële verantwoording. ,,Het college 
stelt dat het weerstandsvermogen 
van de gemeente 124 miljoen euro 
is. Wat daarbij niet wordt gezegd 
is dat 119 miljoen euro al gelabeld 
is, dus is bedoeld voor andere din-
gen. Dat betekent dat het echte 
weerstandsvermogen slechts 5 mil-
joen euro is en dat is echt ‘fucking’ 
weinig. Ze belazeren zo de boel.’’ 
‘Griekse toestanden’, noemt hij het. 
,,En ik verwacht dat de provincie 
hiertegen nog wel maatregelen zal 
nemen. De gemeente Apeldoorn 
staat bijvoorbeeld al onder financi-
eel toezicht.’’

Van Wegen ziet het Eemhuis als één 
groot blok aan het been. ,,Het wordt 
straks een onleefbaar gebouw: een 
betonnen flop van zo´n 60 mil-
joen euro. En dat door de slaafse 
politieke cultuur in Amersfoort en 
door sectorhoofden die wethouders 
slechts als passanten zien. Ze heb-
ben heel slim de principiële keuzes 
door drie verschillende colleges 
laten nemen. Het volgende college 
kon niet anders dan de fuik verder 
in te zwemmen. Of ze daarin geen 
keuze meer hadden? Je hebt altijd 
een keuze. Waarmee Amersfoort  in 
elk geval veel voorzichtiger moet 
zijn is met het afsluiten van con-

tracten met projectontwikkelaars, 
als de functieplanvorming en het 
definitieve bestek nog niet rond is. 
Zo blijf je flexibel en kun je iets ver-
anderen, zonder dat het je meteen 
heel veel extra kost.’’

Los van de partijperikelen en de po-
litieke succesjes noemt Van Wegen 
2011 voor de inwoners van Amers-
foort ronduit een heel slecht jaar. 
,,Het Eemhuis dat ooit, zo was de 
gemeenteraad toegezegd, geen cent 
meer zou kosten dan 27 miljoen 
euro, kost nu 58 miljoen. En dat 
terwijl basisvoorzieningen uit de 
wijken verdwijnen: bibliotheken 
en wijkcentra worden rücksichtslos 
gesloten. Voor ouderen wordt 2012 
een nog triester jaar. Ze kunnen 
niet meer gratis in de bus, terwijl 
die na 09.00 uur gewoon leeg rond-

rijden. De nieuwe WMO gaat hen 
veel extra geld kosten en het zwem-
men voor ouderen stopt, om maar 
wat te noemen.’’

De toekomst van zijn BPA ziet hij 
rooskleurig in. Hij is er ook de man 
niet naar zich neer te leggen bij het 
uiteenvallen van zijn partij. ,,Ik ben 
een winner. Een streber klinkt mis-
schien wat negatief, maar ik wil 
winnen, zo zit ik in elkaar. Ik wil de 
partij ook weer de grootste maken.’’ 
Reagerend op een sceptische blik: 
,,Ik heb in Suriname een staats-
greep meegemaakt en op Fiji een 
staatsgreep en verschillende hurri-
canes. De zon schijnt daarna altijd 
weer en het bamboe staat 48 uur na 
de storm weer recht op. Tegenslag 
hoort bij het leven, maar je moet er 
niet onder gebukt gaan. Dat ga ik 
ook niet: ik ben niet fout geweest.’’ 
Hij is niet bang dat de opgelopen 
imagoschade de partij bij de vol-
gende verkiezingen in 2014 danig 
parten zal spelen. ,,Vijf zetels zijn 
dan goed mogelijk’’, zegt hij met 
sluw glinsterende ogen. ,,We zijn 
bezig een nieuw team te bouwen, 
van bekende en onbekende Amers-
foorters, maar vooral ook van jonge 
mensen. Stuk voor stuk mensen op 
een goed niveau die zich de onder-
werpen snel eigen kunnen maken, 
want’’, besluit hij, ,,ik heb ook niet 
het eeuwige leven.’’
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