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Als de verkiezingen over enkele weken aanbreken, 

hebben de huidige wethouders minstens twee 

bestuursperiodes achter de rug. In die tijd is er 

ontzettend veel tot stand gekomen. Hoe kijken de drie 

wethouders terug op de afgelopen jaren? Waar hebben 

ze voldoening uit gehaald en wat is ze het meest 

bijgebleven? Tijd om terug te blikken met wethouders 

Mary van Gent, Theo Groot en Theo Meskers.

Er is veel tot 
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Terugblik wethouders Hollands Kroon 2012 – 2022

Wethouder Mary van Gent: 

 “ Met vallen en opstaan kunnen 
we zeggen dat we stevig staan”

Het zette aan tot het vinden van een manier 

om het écht anders te doen. Uiteindelijk 

hebben we gekozen voor één organisatie, 

één zorgloket. We roeiden daarmee tegen 

de stroom in, maar het heeft goed uitgepakt 

– algemeen gezien zijn inwoners tevreden. 

Dat is het belangrijkst, want daar doen we 

het voor. Daarnaast is het óók belangrijk dat 

we financieel goed rondkomen. Het geld kan 

maar één keer worden uitgegeven en dat 

moet zorgvuldig gebeuren.”

Welzijn van gezinnen 
“Naast basiszorg zoeken we in Hollands 

Kroon naar andere manieren waarmee we 

inwoners kunnen helpen. Een voorbeeld 

daarvan zijn de Doet & Ontmoet-plekken, 

waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. We 

zien dat daar met veel plezier gebruik van 

wordt gemaakt. En voor echte hulpvragen 

is er Welzijn op recept, waarbij mensen met 

psychosociale klachten met een zorgma-

kelaar in gesprek gaan. Hierdoor worden 

huisartsen ontlast en er wordt op een andere 

manier naar persoonlijke klachten gekeken. 

Met deze hulp op maat kunnen we samen 

voorkomen dat er zwaardere zorg nodig 

is. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk 

oog voor kinderen te hebben. Niet zo lang 

geleden hebben we het online platform 

Scheidingsplein.nl opgericht. Op deze 

website kunnen ouders, kinderen en andere 

betrokkenen terecht voor informatie en 

steun rondom scheiden. We zien dat veel van 

onze jonge cliënten in de jeugdzorg uit een 

gezin met gescheiden ouders komen. Met 

meer steun en begeleiding zetten we in op 

het welzijn van gezinnen en dan met name 

de relatie tussen kinderen en hun ouders. 

We willen kinderen een stevige basis bieden, 

onder andere door henzelf én hun omgeving 

concrete handvatten te geven.” 

Bij die stevige basis voor kinderen hoort ook 

onderwijs, sport en beweging: “Er is gewerkt 

aan toekomstbestendige huisvesting – de 

meeste scholen zijn al gereed – en er komen 

mooie initiatieven van de grond, waaronder 

Campus de Terp in Wieringerwerf. Ook 

ín scholen is weer meer mogelijk met de 

gelden die zijn toegezegd door de rijksover-

heid. Hoe die bijdrage wordt besteed willen 

we samen met het onderwijs bepalen: zij zijn 

de deskundigen. Dat geldt wat mij betreft 

trouwens net zo goed voor de inwoners van 

onze kernen. Zij kunnen vertellen wat er in 

hun buurt leeft, wat er nodig is om prettig te 

wonen en te leven. Het is aan ons om te zien 

welke rol we daarin kunnen spelen. En soms 

mogen we best een moment stilstaan bij al 

het moois dat er al is bereikt. Zo nu en dan 

zou ik wel even boven onze gemeente willen 

zweven om te zien hoe iedereen met elkaar 

samenwerkt en met elkaar verbonden is. Op 

naar de volgende tien jaar!”

Het wethouderschap van Mary  

van Gent startte in 2014, toen de 

gemeente Hollands Kroon net twee 

jaar bestond. Nu, acht jaar later, ziet 

ze een schitterende organisatie met 

enthousiaste mensen.

“ Soms mogen we best een moment stilstaan bij al het  
moois dat er al is bereikt. Zo nu en dan zou ik wel even 
boven onze gemeente willen zweven om te zien hoe  
iedereen met elkaar samenwerkt en met elkaar  
verbonden is. Daar ben ik echt trots op.”

“ Over het algemeen 
gezien zijn inwoners 
tevreden met de zorg 
die ze van de gemeente 
krijgen. Dat is het 
belangrijkst, want daar 
doen we het voor.”

“ Onze inwoners 
kunnen heel goed ver-
tellen wat er in hun buurt 
leeft en wat er nodig is 
om prettig te wonen en 
te leven. Het is aan ons 
hoe we daarbij kunnen 
helpen.”

Mary: “Van een klassieke structuur met 

hiërarchie naar een zelfsturende organisatie: 

ik had zulke transformaties in het bedrijfs-

leven vaak zien mislukken, dus ik keek vol 

belangstelling naar de organisatie van onze 

gemeente. Bestuurders staan hier formeel 

buiten, maar we hebben er vanzelfsprekend 

wel elke dag mee te maken. Met vallen en 

opstaan kun je zeggen dat Hollands Kroon 

stevig staat. Als wethouder ben ik nog altijd 

erg blij met deze vooruitstrevendheid: dit 

werkt door in de dagelijkse praktijk, in het 

eigenlijke werk dat we doen. Met zorg als 

een van mijn portefeuilles kreeg ik de decen-

tralisatie van zorgtaken voor de Wet maat-

schappelijke ondersteuning en de jeugdzorg 

onder mijn hoede. Daarbij hoorde meteen 

ook veertig procent minder geld om deze 

zorgtaken uit te voeren. Niet zo vreemd 

dus dat veel gemeenten geld tekortkomen. 



Wethouder Theo Groot: 

 “Besturen en vrijwilligers zijn 
ondernemend gaan denken”
Wethouder Theo Groot maakte  

de fusie van vier gemeenten tot de 

nieuwe gemeente Hollands Kroon 

als – toen nog – raadslid van dichtbij 

mee. Van 2012 tot 2014 is hij raadslid 

bij Hollands Kroon en van 2014 tot en 

met nu is hij wethouder financiën en 

openbare ruimte. 

Theo: “Ik was raadslid bij de gemeente  

Wieringermeer, waar een enorme opgave 

lag voor onderhoud en renovatie van de 

openbare ruimte. Daar was geen slagkracht 

voor. Met de totstandkoming van de ge-

meente Hollands Kroon is deze opgave 

meteen opgepakt met bijvoorbeeld een plan 

voor vernieuwing en renovatie van bruggen. 

En dit is slechts één voorbeeld, want er wa-

ren nog veel meer puzzelstukjes die op hun 

plek vielen met Hollands Kroon als nieuwe 

basis. De financiën van de gemeente zijn dik 

op orde. We zijn gezond en stabiel, en dat is 

fijn voor onze inwoners.”  

Er is bijvoorbeeld enorm veel gebeurd op 

het gebied van accommodaties en zelf-

redzaamheid: op veel plekken zijn nu de 

inwoners aan zet en als gemeente kijken we 

hoe we initiatieven vanuit de dorpen kunnen 

ondersteunen. Denk maar aan de Cultuur-

schuur in Wieringerwerf, De Oude School 

in Wieringerwaard, Cultuurhuis De Kolk in 

Lutjewinkel en Ons Thuis in Slootdorp. Veel 

verenigingen en organisaties zijn de laatste 

jaren uitgedaagd om op een andere manier 

te werken: als gemeente moeten we nu een-

maal financiële keuzes maken. Dat betekent 

dat we niet overal geld voor beschikbaar 

hebben. Het mooie is dat veel besturen en 

vrijwilligers daardoor juist ondernemend zijn 

gaan denken. Er worden allerlei slimme op-

lossingen bedacht. Daarin zien we de kracht 

van mensen en gemeenschappen. Ik zie veel 

betrokkenheid en enthousiasme.”

Hollands Kroon op de kaart
Ondertussen is er nog genoeg werk aan de 

winkel. “Neem een thema als wonen. In de 

oorspronkelijke visie van Hollands Kroon – 

van 10 jaar geleden dus – staat beschreven 

dat het aantal inwoners licht zou dalen. Daar-

door zouden er minder nieuwe woningen 

nodig zijn. Niets bleek minder waar, maar 

door dit uitgangspunt ging er toen weinig 

aandacht uit naar woningbouwplannen. 

Gelukkig zien we dat de vaart er inmiddels 

goed in zit. In onder andere Anna Paulowna, 

’t Veld, Kolhorn en Breezand hebben hon-

derden mensen de laatste jaren de sleutel 

van hun nieuwe huis gekregen. Daar ben ik 

blij mee, vooral voor deze mensen zelf. Toch 

is daarmee niet meteen de vraag naar wonin-

gen opgelost. Er is behoefte aan levensloop-

bestendige woningen, sociale huurwoningen 

en woningen voor eenoudergezinnen of 

alleenstaanden. Daarom gaan we verder aan 

de slag met het bouwen voor doelgroepen, 

waaronder een minimum aantal sociale 

huurwoningen bij nieuwbouwprojecten 

en aangepast beleid voor het splitsen van 

woningen en kangoeroewoningen. Ook 

hebben we de eerste stappen gezet op het 

gebied van duurzaamheid en klimaat. Denk 

aan het planten van meer bomen, struiken en 

planten en het aanleggen van tiny forests bij 

scholen. Maar ook een plan om bestaande 

huizen beter te isoleren, zodat deze in de 

toekomst ook verwarmd kunnen worden 

met groene energie.”

Naast woningbouw zijn de afgelopen jaren 

ook de bedrijventerreinen verder gevuld. 

“Steeds meer grote en kleine bedrijven 

vinden hun plek op deze locaties, waaronder 

Robbenplaat in Wieringerwerf, Kruiswijk 

in Anna Paulowna en Winkelerzand in 

Winkel. Op Kruiswijk is nog ruimte, de 

andere twee zijn zo goed als vol. En dan is 

er nog Agriport, dat is uitgegroeid tot dé 

glastuinbouwlocatie van de Noordkop. Waar 

tegelijkertijd ook veel bedrijven uit andere 

sectoren naartoe zijn verhuisd, waaronder 

datacenters. Ik ben me ervan bewust dat 

daar verschillend over wordt gedacht, maar 

ik zie het nog altijd als een meerwaarde 

voor onze gemeente. Een toename aan 

bedrijvigheid is goed voor onze inwoners 

en dorpen: er is meer werk in de buurt, er 

worden nieuwe contacten gelegd, er wordt 

lokaal ingekocht en mensen zoeken elkaar op 

voor samenwerking. Met andere woorden, 

waar we meer dan 10 jaar geleden woonden 

in een krimpgebied en sterk vergrijsden, 

hebben we gezorgd voor een kentering. 

We krimpen niet langer, maar groeien. En 

alhoewel we nog steeds vergrijzen, hopen 

we dat goede voorzieningen zoals winkels, 

wegen en scholen, nieuwe woningen en meer 

werk ervoor zorgt dat jongeren hier blijven 

of na hun studie terugkeren. Dat is altijd het 

uitgangspunt geweest. Terugblikkend op een 

decennium Hollands Kroon ben ik trots op het 

feit dat er als nieuwe gemeente echt iets tot 

stand is gebracht. Er is beweging, we hebben 

ambities en er gebéurt iets. Zonder af te gaan 

op meningen of standpunten durf ik te stellen 

Hollands Kroon in tien jaar tijd stevig op de 

kaart is gezet.”

“ Terugblikkend op een decennium Hollands Kroon  
ben ik trots op het feit dat er als nieuwe gemeente echt 
iets tot stand is gebracht. Er is beweging, we hebben  
ambities en er gebéurt iets. Zonder af te gaan op  
meningen of standpunten durf ik te stellen Hollands  
Kroon in tien jaar tijd stevig op de kaart is gezet.”

“ Het mooie is dat 
veel besturen 
en vrijwilligers door 
verzelfstandiging juist 
ondernemend zijn gaan 
denken. Er worden aller-
lei slimme oplossingen 
bedacht. Daarin zien we 
de kracht van mensen 
en gemeenschappen.  
Ik zie veel betrokken-
heid en enthousiasme.”
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Wethouder Theo Meskers: 

 “De fusie heeft ons  
veel positiefs gebracht”

Theo Meskers is van 2012 tot en met 

nu wethouder economische zaken bij 

Hollands Kroon. Meer bestuurskracht: 

het was één van de belangrijkste 

redenen om te fuseren tot gemeente 

Hollands Kroon. Volgens wethouder 

Theo Meskers is dat goed gelukt.

Theo: “Tien jaar geleden zagen we veel op 

ons afkomen. Vergrijzing, bevolkingskrimp, 

economische krimp… en daarbij natuurlijk 

de decentralisatie van zorgtaken. Al met al 

een behoorlijke klus. De fusie betekende een 

keerpunt in positieve zin. Hoewel zo’n grote 

ontwikkeling nooit vlekkeloos verloopt, ben 

ik van mening dat het ons allemaal – zowel 

de gemeente zelf als onze inwoners – veel 

heeft gebracht. In Hollands Kroon kregen 

groei en vooruitgang de ruimte. Er is veel 

werk verzet op het gebied van regionale 

samenwerking. Dat heeft weer een positief 

effect op bijvoorbeeld de economie, de zorg 

en het toerisme. Hoewel echt samen op-

trekken een proces is dat tijd kost, zie je dat 

zowel Noord-Holland Noord als de Kop van 

Noord-Holland als regio’s veel zichtbaarder 

zijn geworden.”

Speelveld creëren
“Of ik trots ben op wat er is bereikt de 

afgelopen jaren? Dat is niet zozeer aan mij. 

Ik kijk met veel voldoening naar wat er in 

Hollands Kroon tot stand is gekomen. Veel 

bedrijven zijn doorontwikkeld met innovaties 

en uitbreidingen en daardoor dragen ze 

bij aan meer werkgelegenheid. Zíj mogen 

daar trots op zijn; zowel de ondernemers 

als hun medewerkers. Als wethouders 

proberen we samen met onze collega’s een 

goed speelveld te creëren, een beweging 

in gang te zetten. Daar is de komende jaren 

nog veel in te doen, denk maar aan de 

infrastructuur, elektriciteit en energie – dat 

zijn zaken die hoog op de agenda staan. Een 

flinke uitdaging, want de nood is hoog terwijl 

de komst van de Omgevingswet vraagt 

om een andere manier van werken bij de 

ontwikkeling van de openbare ruimte. Het is 

een prachtig instrument, zeker als het gaat 

om grootschalige complexen als kassen en 

datacenters. Tegelijkertijd wordt het zoeken 

naar de balans tussen wensen en behoef-

tes van inwoners, van bedrijven, van onze 

omgeving. Diezelfde omgeving is overigens 

enorm opgebloeid wat toerisme en recreatie 

betreft. Hollands Kroon heeft bezoekers veel 

te bieden. Van wandel- fiets- en vaarroutes 

tot mooie plekken waar je heerlijk kunt eten 

en slapen. Als gemeente hebben we deze 

sector handvatten gegeven en je ziet dat de 

sector vervolgens zelf heeft doorgepakt.”

“ Ik kijk met veel 
voldoening naar 
wat er in Hollands Kroon 
tot stand is gekomen. 
Veel bedrijven zijn 
doorontwikkeld met 
innovaties en uitbreidin-
gen en daardoor dragen 
ze bij aan meer werk-
gelegenheid. Zíj mogen 
daar trots op zijn; zowel 
de ondernemers als hun 
medewerkers.”

“ Nu onder andere  
toerisme en recreatie,  
de offshore- en energie-
sector en agrarische 
bedrijven volop draaien 
moeten we ervoor 
zorgen dat de infrastruc-
tuur op orde komt.”

Colofon
Vragen of meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact 
met ons op via college@hollandskroon.nl. 
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Verkeer en bereikbaarheid
“Wat mij betreft krijgen verkeer en bereik-

baarheid in de nabije toekomst prioriteit. 

Nu onder andere toerisme en recreatie, de 

offshore- en energiesector en agrarische 

bedrijven volop draaien moeten we ervoor 

zorgen dat de infrastructuur op orde komt. 

Daar is de laatste jaren al op ingezet, maar 

het had eerder op de agenda moeten staan. 

Aan de andere kant: we kunnen nu eenmaal 

niet alles tegelijk doen. Al met al zijn we er 

de eerste tien jaar van Hollands Kroon in ge-

slaagd om de aandacht op de goede dingen 

te vestigen. En ja, er gaan weleens dingen 

mis. Maar gelukkig slaat de weegschaal uit 

naar de positieve kant, want er gaat heel 

veel goed. Ik heb er enorm van genoten te 

mogen zien en ervaren hoe deze gemeente 

vanuit een wankel begin is uitgegroeid tot 

een prachtige, sterke gemeenschap – vooral 

dankzij haar prachtige, sterke inwoners.”

Deze terugblik is een uitgave  
van de gemeente Hollands Kroon  
Copyright @ 2022 -  
gemeente Hollands Kroon.  
Aan de inhoud van deze terugblik 
kunnen geen rechten worden ontleend. 
Alle informatie is onder voorbehoud van 
wijzigingen en eventuele typfouten.


