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Een ontmoeting met .....
Staten en hij zat in de gemeenteraad van Bergen
op Zoom. Zijn grootvader was lid van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Zijn
voorvaderen oefenden nagenoeg allemaal het
vak van edelsmid uit. Jack Asselbergs bezocht
het Mollerlyceum in Bergen op Zoom. In 1965
slaagde hij voor het gymnasium-examen en
besloot om rechten te gaan studeren. Zijn ouders waren het daar volledig mee eens en stelden hem voor, om in Nijmegen aan de
Katholieke Universiteit te gaan studeren.
Dit was echter het moment dat hij voor zijn
eigen weg koos. In Bergen op Zoom, - 'het jubelstadje aan de Schelde' zoals zijn oom, de
dichter Anton van Duinkerke het noemde

Mr. Jacobus Josephus Petrus Maria Asselbergs,
geboren op 30 december 1945 in Bergen op
Zoom in een gezin met vijf kinderen, waarvan
vier jongens en één meisje. Hij is vanaf 1987
burgemeester van Zierikzee, of 'de Parel aan
de Oosterschelde' , zoals hij de stad pleegt te
noemen. Hij heeft een grote voorliefde voor
monumentensteden en zit dan ook in allerlei
organisaties die zich inspannen om ons cultureel erfgoed in stand te houden. "Ik ben geen
specialist, maar altijd met een heleboel dingen
tegelijk bezig."
Op monumentengebied is Jack Asselbergs
voorzitter van de Zeeuwse Monumentenwacht,
commisaris van de Hendrik de Keyzerstichting
in Amsterdam, en bestuurslid van het Bouwen
Cultuurfonds Zuid-Nederland.
Het besturen zit hem in het bloed. Zijn vader,
eigenaar van Asselbergs ijzergieterijen in
Bergen op Zoom, was fractievoorzitter van de
KVP, de Katholieke Volkspartij, bij Provinciale
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hij een beschermde jeugd in een gezellig gezin.
Het sterk katholiek gekleurde milieu begon hem
echter enigszins te benauwen. Hij vond het dan
ook beter voor zijn eigen ontwikkeling om in
Leiden te gaan studeren. "Mijn ouders vonden
dat helemaal niet leuk. Leiden s\ond
bekend als een liberaal bolwerk en het was in
die tijd ongebruikelijk, dat iemand uit een
katholiek milieu voor zijn studie een liberale
universiteit koos," aldus Asselbergs, "maar ik
zette dat toch door. In de zestiger jaren ging er
zo veel op z'n kop. Ik heb stevig voor mijn studie moeten knokken, het is me niet aan komen
waaien." In 1969 werd hij politiek actief.
Hij werd lid van de VVD.
In zijn studietijd ging hij stage lopen bij de provincie Zeeland, in Middelburg. "We zijn altijd
gek op Zeeland geweest," vertelt hij. "Al vanaf
1948 gingen we met de familie op vakantie in
Zeeland. In 1963 kochten mijn ouders een
vakantiehuisje op Walcheren. Ik ben graag op
het platteland en dol op het water. Water verruimt je blik. Als ik tot rust wil komen, loop ik
een paar uur langs het strand. Wat ons in de
Zeeuwen aantrekt is, dat ze betrouwbaar zijn,
mensen waarop je kunt bouwen. Het zijn
bovendien noeste werkers."

In 1972 trouwde hij met Ellie Bueno de
Mesquita. Hij solliciteerde bij de provincie
Zeeland en werd aangenomen. Hij werd juridisch adviseur milieuzaken en daarna jurist in
het kabinet van de commissaris van de koningin. Ze gingen in Serooskerke op Walcheren
wonen. Daar werd hij raadslid voor de VVD in
de gemeenteraad van Veere. Door zijn werk in
het kabinet kreeg hij veel met burgemeesters te
maken, als ze werden ontvangen bij de commissaris van de koningin. Zo kwam hij op de gedachte om zelf naar de functie van burgemeester te solliciteren en hij werd benoemd in het
stadje Sluis in Zeeuws-Vlaanderen. "In Sluis
zijn we intens gelukkig geweest. We waren heel
erg aan de bevolking gehecht. Onze twee kinderen zijn daar geboren," vertelt de burgemeester.
Hij is zes jaar in Sluis gebleven. In 1985 werd
hij, naast zijn functie als burgemeester van
Sluis, door de commissaris tot waarnemend
burgemeester van Aardenburg benoemd, waar
toen grote bestuurlijke problemen waren.
In 1987 kwam er een vacature in Zierikzee.
Jack Asselbergs voldeed aan de profielschets,
hij solliciteerde. "Halverwege de tachtiger jaren
kregen de gemeenteraden meer inspraak bij een
burgemeestersbenoeming. In 1986 had ik een
kennismakingsontmoeting met de vertrouwenscommissie uit Zierikzee. De ontmoeting vond
plaats op een geheime locatie in Alblasserdam.
Zierikzee trok me aan om zijn monumenten,
bovendien is het een centrumgemeente met industriële- en gezondheidsvoorzieningen en een
breed winkelareaal. Zo'n stad heeft voor een
bestuurder een extra dimensie."
Ambt
Over het ambt van burgemeester: "Een burgemeester moet voor een bindende factor zorgen.
Hij moet de eenheid van bestuur bevorderen.
De tijd van regenten is voorbij. Je kunt je niet
isoleren. We leven nu in een maatschappij
waarin mensen gelijkwaardig zijn aan elkaar.
Er is een nieuwe generatie van burgemeesters
aangetreden. Je moet altijd zorgen dat je onafhankelijk en onpartijdig blijft en tactvol en diplomatiek optreedt en toegankelijk bent."
.
Over de herindeling op Schouwen-Duiveland
per 1januari 1997 heeft hij ambivalente gevoelens, maar schaalvergotingsprocessen zijn over-

al aan de orde. "De afstand naar de burger
wordt wel groot. Een gebied van 30.000 ha, met
water als buitengrenzen en zo'n twintig kernen,
zo'n gebied managen is een zware taak, het besturen wordt steeds complexer. De fusiebesluiten zijn van bovenaf genomen, dus we moeten
ons erbij neerleggen. Men krijgt straks een integrale en duidelijker visie op allerlei beleidsgebieden. Ik ben er toch een voorstander van geworden, omdat er efficiënter gewerkt kan
worden. Men hoeft niet steeds met alle gemeenten meer om de tafel te gaan zitten om regionale
zaken op te lossen en de meeste gemeenschappelijke regelingen kan men opheffen. Er zullen
dorpsraden komen, waarvan de bevoegdheden
door de gemeenteraad vastgesteld worden, al
naar gelang van de behoefte in de kernen. Ook
wijst hij op de verdere professionalisering van
het bestuur. Naast de full-time burgemeester,
zijn er straks ook vier full-time wethouders,
hetgeen de aandacht voor het bestuur en de burger een nieuwe dimensie zal kunnen geven.
De meeste wethouders hebben naast hun huidige
politieke functie er nog een gewone baan bij."
Over Zierikzee kan hij lyrisch worden. "Het is
beeldschoon wat we nu hebben. De herinrichting van de binnenstad is een verlijking geweest. Zierikzee heeft een compleet en prachtig
stadshart met een historisch beeld. De aankleding van de openbare ruimtes heeft kwaliteit.
Ik hoop dat in de stad nog een bescheiden
theater neergezet kan worden in een multifunctionele opzet, zodat er ook congressen, personeelsbijeenkomsten en symposia in gehouden
kunnen worden. Het zou jammer zijn voor
Schouwen-Duiveland, als het culturele klimaat
verder zou verschralen."
Voor de toekomst hoopt hij, dat hij de bestuurlijke ervaring die hij opgebouwd heeft elders
kan gebruiken. "Als bestuurder moet je probleemoplossend kunnen werken en proberen
een bindend element te zijn. De overheid moet
alleen randvoorwaarden scheppen. De samenleving heeft zijn eigen krachten," aldus Jack
Asselbergs, burgemeester van Zierikzee, de
parel aan de Oosterschelde.
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