
Cees Beenackers neemt na 32 jaar afscheid van de politiek 

'Je wordt op basis van je kop en van je doen en laten gekozen' 
  

Zelfs thuis, in het clubhuis van de golfbaan, doet hij het! Wat later binnenkomen, een 

uitgestoken hand hier, een joviale groet daar. Zoals hij dat als politicus al zo'n 32 jaar 

doet. Na de gemeenteraadsverkiezingen komt er een einde aan dat politieke leven en 

neemt hij afscheid van het gemeentebestuur. Vanwege zijn leeftijd, hij is 65, maar ook 

omdat zijn bedrijf aan de vooravond van een flinke uitbreiding  staat. En zoiets vergt nu 

eenmaal veel tijd. 

 

Die contacten met de medemens, dat is nou juist wat hem altijd erg makkelijk is afgegaan, 

weet hij zelf. "Van hoog tot laag, ik heb er nooit problemen mee gehad." Een eigenschap die 

hem in de politiek geen windeieren heeft gelegd. Na een grootvader die wethouder was in 

Nieuw Ginneken, een vader die ooit in de raad van Gilze en Rijen zat, sluit Cees Beenackers 

nu een periode van 24 jaar raadslid zijn en acht jaar wethouderschap af. Het begon met de 

Lijst Boemaars. "Omdat mijn vader uit de politiek vertrok, werd ik door hen benaderd of ik 

zijn plaats niet in wilde nemen." Toen deze Molenschotse partij ophield te bestaan ging hij 

naar het CDA. Uit onvrede met de gang van zaken daar, richtte hij in 1994 zijn eigen partij 

Locaal Belang op. "Ik had de indruk dat ik bij het CDA niet voor vol werd aangezien en 

kwam in dat jaar ook op een onverkiesbare plaats terecht. In een dag tijd hebben Johan Gillis 

en ik een vereniging opgericht, een naam gekozen en ons als partij bij de gemeente 

aangemeld. De verwachting was dat we toch wel zo'n drie zetels zouden scoren. Het werden 

er meteen vier en die laatste zetel", hij heeft er nog plezier in, "dat doet dan de deur dicht." 

 

DUIVEN 

De sleutel tot het politieke succes is misschien al in zijn jeugd te vinden. Zo vertelde hij nog 

niet zo lang geleden tijdens een bijeenkomst met verenigingen dat hij als jongen duiven hield. 

"En", voegde hij daar tot grote hilariteit van de aanwezige duivenmelkers aan toe, "ik voerde  

bij wedstrijden de achterblijvers om zo mijn duivenbestand aan te vullen." Werkt dat in de 

politiek ook zo? In eerste instantie moet hij hartelijk lachen om de vraag, maar na even geeft 

hij toch toe: "In zekere zin wel. Mensen die elders geen genoegdoening kunnen vinden, kun je 

misschien met een andere benadering bereiken. Het gaat immers om het dienstbaar zijn aan de 

medemens. Je wordt gekozen op basis van je kop en van je doen en laten. Anders nergens om. 

Integriteit is een heel hoog goed in de gemeentepolitiek. En zeker in deze tijd waarin je van 

alles over bouwfraudes en dergelijke hoort is het een zorg apart. Het zou een uitermate slechte 

ontwikkeling voor de politiek zijn, als er in die richting nog meer misstappen worden begaan. 

De burger verwacht en verlangt dat je honderd procent safe speelt. En terecht." 

Ook als zelfstandig ondernemer die politiek bedrijft, moet je oppassen voor een bepaalde 

verwevenheid, vindt hij. Toch is juist de combinatie van die twee een goede. "Er is in de 

politiek in onze gemeente een schromelijk tekort aan zelfstandige ondernemers. Natuurlijk is 

het moeilijk te combineren. Ik heb het redelijk kunnen volbrengen, vind ik, maar besef 

tegelijkertijd dat ik best ooit tekort geschoten zal zijn, zowel bij de gemeente als thuis. Maar 

dat je als ondernemer al netwerken hebt, dat heeft grote voordelen." Waar hij juist als 

zelfstandige echt moeite mee had was de bureaucratie. "Vanuit je bedrijf ben je gewend snel 

en adequaat beslissingen te nemen. Bij de overheid loop je tegen ellenlange procedures en 

meningen aan. Besluitvorming verloopt er zo traag, soms tot vervelens toe." 

 

DE HARDERE PORTEFEUILLES 

Wat voor raadslid en wethouder hij is geweest? "Als raadslid heb ik me ingespannen voor de 

belangen van de inwoners van de gemeente, wie dat ook waren. Kwamen mensen met een 



probleem, dan probeerde ik in overleg met ambtenaren en college naar een oplossing te 

zoeken. Of dat nu op het gebied van ruimtelijke ordening of op het sociale vlak lag, ik heb 

altijd een gewillig oor gehad. Het is ook dankbaar werk. Als wethouder had ik steeds de 

hardere en zakelijke portefeuilles, maar ook daar lieten de sociale en maatschappelijke 

aspecten me niet onberoerd." 

Hoogtepunten in die 32 jaar waren er vele. "Natuurlijk het feit dat je dit werk met steun van 

de kiezers zo lang hebt mogen en kunnen doen is al een hoogtepunt op zich. En dan zijn er de 

uitschieters waar je voor geknokt hebt, zoals het centrumplan, de Stationslocatie, de Grote 

Spie in Rijen en de start van het Werklandschap, de noordelijke randweg en de ontwikkeling 

Jagilstraat in Gilze. En natuurlijk is er het feit dat er drie ervaren raadsleden doorgaan met 

mijn partij." Dieptepunten zijn er uiteraard ook geweest. "Onder andere dat we in de kleine 

kernen te weinig hebben kunnen doen om er woningbouw te realiseren, waarmee de 

ontwikkeling van die kernen uitdrukkelijk is gestagneerd. Maar ik hoop en verwacht dat er op 

termijn oplossingen voor komen. Dat zou voor het gemeentebestuur een zorg minder zijn." 

 

MET OPA DE BAAN OP 

Al werd er veel vrije tijd door opgeslokt, ook voor Cees Beenackers is er nog leven naast de 

politiek. Heel veel zelfs. "Ik speel graag golf en dan bij voorkeur op andere banen om daar 

weer van te leren. Het is een gezonde bezigheid, mijn lichaam komt er losser van. De laatste 

jaren ben ik van de ene stoel naar de andere gereden om alsmaar te vergaderen. Voor de 

conditie van je lijf is dat niet echt bevorderlijk. Daarnaast ga ik ook graag naar een wedstrijdje 

van NAC kijken. En thuis heb ik een gezin met vijf kinderen, waarvan er nog drie thuis 

wonen, die ook hun aandacht vragen. Bovendien zijn er nog een paar kleinkinderen waar ik 

me mee bezig kan houden en die met opa ook wel eens de baan op willen." Of die golfbaan - 

binnenkort uitgebreid met negen holes en drie oefenholes - de vervulling van een 

jongensdroom is? "Nee helemaal niet. Het is het gevolg van de ontwikkelingen in de 

landbouw." En alsof hij zich moet verdedigen: "Ik heb niet meer gedaan dan dat ik dacht te 

moeten doen. De een kiest hiervoor, de ander daarvoor en ik heb voor een golfbaan gekozen." 

Weer een beetje trots: "Je zou het kunnen beschouwen als een vooruitziende blik." 

 

GERUISLOZE OVERGANG 

Maar alle politieke bezigheden meteen helemaal opgeven, dat is hij nu ook weer niet van plan. 

"Ik blijf nog een jaar of vier in de partij achter de schermen bezig om de overgang geruisloos 

te laten verlopen. Niet dat ik er geen vertrouwen in heb dat alles goed zal gaan. Maar het is 

beter om alles niet meteen op te geven. Want de contacten met ambtenaren en politici zal ik 

heus wel missen. Ik heb het geluk dat ik thuis actief kan zijn. Was dat niet het geval geweest, 

dan had ik sterk overwogen om nog vier jaar door te gaan." Wellicht dat met zijn zoon - 

hoewel nu nog onverkiesbaar - op de lijst van Locaal Belang de geschiedenis binnen de 

familie nog eens kan worden doorgetrokken. "Je kunt er ook met voorkeurstemmen inkomen, 

je weet het nooit."  

 

GESLAAGDE POLITIEKE CARRIÈRE 

Of hij de raadsleden voor de volgende periode nog wat mee wil geven? "Ga door met stads- 

en dorpsvernieuwing, span je tot het uiterste in voor de woningbouw in de kleine kernen, zorg 

dat in de landbouw mogelijke verplaatsingen van bedrijven goed begeleid wordt en blijf sport 

hoog in 't vaandel houden, dat is de motor voor het sociale leven. En ook heel belangrijk: laat 

als dat nodig is de economische belangen prevaleren, want daar is het maatschappelijk leven 

op gebaseerd." 



Zelf kan hij straks - al had hij ook zijn tekortkomingen - terugzien op een geslaagde politieke 

carrière, vindt hij. "Mede dankzij heel veel mensen, van kiezers tot ambtenaren. En ik hoop 

dat de gemeente Gilze en Rijen zich ook na mijn vertrek voorspoedig blijft ontwikkelen." 
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