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1. Waarom staat u in FRITS? 

„Veel mensen in Eindhoven kennen me misschien al. Maar: als 

nieuwe wethouder Economie, Werk en Beroepsonderwijs kan ik me 

voorstellen dat ik wat breder word voorgesteld.”

2. Waarom is het wethouderschap van Eindhoven een fantastische 

baan? 

„Eindhoven staat voor innovatie, talent en ondernemerschap. Er 

gebeurt heel, heel veel. Het is eerder gezegd: we zitten in een soort 

flow. Daar kan ik binnen deze functie dagelijks onderdeel van zijn. 

Ik mag als wethouder optreden namens en voor de mensen in de 

stad. In die hoedanigheid geef ik vorm aan het beleid. En als je dat 

in Eindhoven mag doen, ervaar ik dat als een voorrecht.”

3. B en W telt voor het eerst meer vrouwen dan mannen. Wat merkt  

Eindhoven van deze  bestuurlijke feminisering?

„De vier vrouwen in het college zijn en blijven natuurlijk verschil-

lende individuen. Maar wil je als een team resultaat boeken, dan 

moet je complementair zijn. Natuurlijk hebben we daarbij ieder 

een eigen verantwoordelijkheid. Die ‘female touch’ vind ik wel bij  

Eindhoven passen. Er is in ieder geval niet op gestuurd, het is zo 

ontstaan. Hopelijk kunnen we onze vrouwelijke bevlogenheid wel 

tot uitdrukking laten komen. Wat mij betreft zowel individueel als 

in teamverband.”

4. Hoe groot is de kloof tussen burger en bestuur? 

„Dat valt naar mijn mening heel erg mee. Ik was als raadslid altijd 

toegankelijk via telefoon, mail of social media. We zijn meer dan 

ooit aanwezig in de stad. Het initiatief ligt daarnaast ook bij de 

mensen. Ik denk dat die kloof voor een deel wordt gecreëerd door 

de media. Anderzijds geldt: er is een verschil tussen luisteren en ‘u 

roept, wij draaien’. Wij luisteren en daarna maken we binnen de po-

litiek de afwegingen. Zo hoort het en zo werkt het.”

5. Wie is het beste raadslid van Eindhoven en waarom?

„Als raadslid heb je drie rollen: kaderstellend, controlerend en je rol 

als volksvertegenwoordiger. Het is lastig om alle drie die rollen op-

timaal in te vullen. Een van de belangrijkste taken als raadslid is je 

betrokkenheid bij de stad. Je moet weten wat er speelt, wie bepaalt 

en waar het schuurt. Brede kennis, dat is belangrijk. Hoe belangrijk 

is het Muziekgebouw voor de stad? Wat speelt er in Woensel? Hoe 

zit het Stratumseind precies in elkaar? Kijk achter de schermen, 

ontmoet en spreek met mensen op elk niveau. Zien, proeven, erva-

ren. Een betrokken raadslid is een goed raadslid. Gelukkig zijn die 

er in de Eindhovense raad meer dan één.”

6. Waarom is de VVD de beste partij om de stad te besturen? 

„Juist in deze dynamische, groeiende en interactieve stad is het heel 

belangrijk dat mensen initiatieven ontplooien. Het liefst zonder be-

lemmeringen. Bijvoorbeeld de koopzondagen: wij creëren graag de 

ruimte, zodat ondernemers zelf kunnen beslissen wanneer ze open 

gaan. Wij kunnen toch niet zeggen: je mag niet winkelen. Dat is het-

zelfde als iemand tegen mij zegt: je mag niet sporten op zondag. 

Keuzevrijheid is een groot goed. Dat past bij deze stad.” 

7. Wat is volgens u een goede slogan voor de stad? 

„Eindhoven, de vernieuwendste.”

8. Wat zou u aan Eindhoven willen veranderen? 

„De stad slaat haar vleugels uit. En nu moeten we haar laten vlie-

gen. Weg met het Calimero-effect. Met nog een klein duwtje over 

de rand ligt de wereld aan onze voeten. Daar ben ik echt van over-

tuigd. Daarbij moeten we de menselijke maat behouden, dat is 

onze kracht. Eindhoven is van groots niveau, laten we het dan ook 

uitstralen.”

9. Wie (of wat) verdient in Eindhoven uw persoonlijke pluim?

„Ik geef mijn pluim aan alle durfals, doeners, denkers en visionairs. 

Alle mensen die initiatieven nemen en proberen iets te realiseren 

in deze uitdagende stad. Daarmee komen we vooruit. Mensen die 

risico’s nemen, net even anders kijken en invulling geven aan hun 

ideeën. Stuk voor stuk geven die mensen zichzelf én de stad een 

prachtige kans op weer een stap vooruit.”

10. Wilt u nog ergens op terugkomen?

„Nee.”

TEKST: RoB BoNNEMAIJERS   foTo: HENNIE KEERIS

ooit nam ze als personeelsmanager mensen 

aan voor Philips, onder meer voor het Nat-

Lab. Daarna ging ze een paar jaar richting 

Engeland, en verder. Terug in Eindhoven be-

landde ze via haar maatschappelijke betrok-

kenheid in de politiek. De VVD is haar partij. 

Ze zat in de gemeenteraad, was fractievoor-

zitter en nu is ze wethouder. Tien vragen van 

fRITS aan carrièrepolitica Monique List.

Monique


