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Maassen ziet ‘oestercultuur’ bij 
terugkeer in Apeldoornse politiek: 
‘Te weinig discussie’ 

Hij ziet dat raadsleden in Apeldoorn ‘als een kudde achter het college 

aanlopen’ en mist het debat bij belangrijke besluiten. Dat de gemeente volgens 

hem ‘machtsmisbruik’ pleegt bij zijn club AGOVV wakkert het vuurtje nog 

verder aan. Martin Maassen (61) keert bij WijApeldoorn terug in de politiek. 

,,We gaan te weinig in discussie.” 

Armon Veeneman 13-12-21, 11:31 

 

Je uitte je als voorzitter van AGOVV fel over de handelswijze 
van de gemeente rond de ‘parkeervelden’ en keert nu terug in 
de politiek. 1+1=2?  
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Maassen: ,,Hoe de gemeente is omgegaan met AGOVV speelt een grote rol, ja. 
Vanuit mijn eerdere ervaring in de politiek roept dat veel vragen op. Ik zou het als 
raadslid anders aanpakken. Vragen stellen, hoor en wederhoor plegen. Dat gebeurt 
nu niet. Ze lopen als een kudde achter het college aan en onderzoeken de feiten 
niet. 600 parkeerplekken, wat toont aan dat die nodig zijn? De discussies mogen 
best wat feller, dat leidt tot goede standpunten van de verschillende partijen. En dan 
kun je daarna best gezellig een biertje drinken met elkaar.”  

Ben je bang dat raadsleden je niet serieus nemen, nu 
AGOVV de voornaamste reden is voor je terugkeer?  
,,Dat zou kunnen, maar bang ben ik niet. De discussie rond AGOVV voer ik in mijn 
rol als voorzitter. Binnen WijApeldoorn zal ik mij daar niet over uitspreken en slechts 
de argumenten aandragen. Ik merk dat diverse partijen zich inmiddels afvragen wat 
er nou precies speelt bij de mogelijke verkoop van de velden.”  

Waarom kies je voor WijApeldoorn?  
,,Ze willen politiek niet op de klassieke manier bedrijven, maar laten zien dat ze 
ergens anders voor staan. Niet achter de meute aanlopen, maar zelf met ideeën en 
standpunten komen. Bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw en ouderenzorg. 
Lef tonen met mensen binnen de beweging die niet over alles hetzelfde denken en 
zo de Apeldoornse burgers optimaal vertegenwoordigen. Daar werd ik door geraakt. 
Ik wil er een bijdrage aan leveren om de politieke oestercultuur in Apeldoorn te 
openen. We gaan te weinig in discussie bij belangrijke besluiten.”  

In hoeverre heb je erover nagedacht om aan te sluiten bij 
D66. Toch een beetje jouw partij...  
,,Niet. Dit is niet het goede moment, omdat het een partij in wederopbouw is na een 
lange chaos. Bij WijApeldoorn zie ik een beweging die sprankelt en het college wil 
uitdagen.” 

Al eerder actief 

Maassen zat tussen 2002 en 2007 al ruim vijf jaar in de Apeldoornse 

gemeenteraad namens D66. Eerder was hij tussen 1990 en 2000 

fractievoorzitter van die partij in Alkmaar. Maassen werkt als 

plaatsvervangend directeur bij Recron, een toeristisch-recreatieve 

brancheorganisatie. Ook is hij voorzitter van voetbalvereniging AGOVV en 

vrijwilliger voor vrijzinnige kerkelijke gemeenten. 

 


