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Burgemeester nog niet in afscheidsstemming
Van onze redacteur
Op 1 januari legt burgemeester Annie Brouwer-Korf na 8,5
jaar haar ambt in Utrecht neer. Van probleemwijken, reltoeris-
ten tot junks rond het station en voetbalgeweld bij de lokale
FC. Ze maakte het als burgemeester allemaal mee. Haar kor-
date aanpak van zaken verdiende het respect van zowel de
Domstedelingen als medebestuurders in het land. ‘Als je kijkt
wat ik in 8,5 jaar in Utrecht heb opgebouwd, dan kan ik wel
zeggen dat ik het erg netjes achterlaat voor mijn opvolger.’

De laatste maanden van uw termijn
als burgemeester kennen de nodige
drukte. Is er wel sprake van rustig af-
scheid nemen?
Nee. Het is zo hectisch de afgelopen
tijd. Ik heb niet het gevoel in een af-
scheidsperiode te zitten. Kijk alleen
al eens naar het afgelopen jaar wat
we hebben meegemaakt: het trapinci-
dent, Ondiep, een hijskraan in het
Universiteitsgebouw, uitgevallen
treinen en chaos op het station. En
nu dus weer publicitair veel aandacht
voor Kanaleneiland. Kortom, er is
nog zoveel te doen. Het houdt me be-
hoorlijk van de straat. Ik ben eigen-
lijk nog niet zo veel bezig met wat er
na 1 januari komt. Ik werk nu eerst
tot aan die datum. Je kunt niet alles
tegelijk.

En natuurlijk niet te vergeten het bur-
gemeestersreferendum, waarmee uw
opvolger moest worden gekozen. Hoe
kijkt u terug op het hele verloop daar-
van?
Het heeft ons de nodige hoofdbre-
kens gekost. De procedures zijn alle-
maal volgens het boekje gegaan. En
dan komen er twee kandidaten van
dezelfde partij als beste uit de bus.
Inmiddels is gebleken dat de bevol-
king dat moeilijk begrijpt en daar

niet aan mee wil doen, dat blijkt wel
uit de opkomst van minder dan 10%.
Er waren natuurlijk zeven stadskan-
didaten, die uit zichzelf de nodige
publiciteit wisten te halen. Als de
vertrouwenscommissie dan twee
kandidaten kiest van buiten de stad
en ook nog eens van dezelfde partij,
dan denkt de bevolking aan doorge-
stoken kaart. Ik heb veel reacties
erover gekregen in brieven, mails en
op straat. ‘Kun je niet blijven?’, vroe-
gen ze. Dat is wel weer vleiend. Het
grappige is wel dat het tijdens de sol-
licitatieprocedure heel belangrijk is
van welke partij je bent, maar dat als
je eenmaal geïnstalleerd bent nie-
mand het meer over je partijachter-
grond heeft. Als burgemeester moet
je je boven en tussen alle partijen be-
geven.

Uw speerpunt is altijd openbare orde
en veiligheid geweest, ook al voordat u
hier burgemeester was. U hebt wel
aardig wat voor de kiezen gekregen op
dat gebied, niet?
Ja, ik ben wel gepokt en gemazeld in
de afgelopen periodes als het gaat
om grootschalige incidenten. De er-
varing die we hebben opgedaan merk
ik nu bij de mensen om me heen. We
kunnen nu snel ingrijpen hier in de
regio. En we weten hoe we evene-
menten veilig kunnen organiseren,
zoals de wedstrijden van FC Utrecht.
Als één ding goed is gelukt de afge-
lopen jaren, dan is dat hoe we daar
nu mee omgaan. Utrecht loopt daar-
mee voorop. Ik ben als burgemeester
altijd van mening geweest dat wed-
strijden gewoon moeten doorgaan.
Maar dan wel onder de voorwaarden
die we daarover met elkaar hebben
afgesproken. Voor elke wedstrijd
moet een vergunning worden aange-
vraagd om te voldoen aan de risico’s.
De club heeft daarin een eigen ver-
antwoordelijkheid. Verder hebben
we ook met andere grootschalige in-
cidenten veel beleefd en geleerd. Als
er iets gebeurt op het spoor bijvoor-
beeld weten ook alle partijen nu pre-
cies wat ze moeten doen. 
Als je kijkt wat ik in 8,5 jaar in
Utrecht heb opgebouwd en hoe het
nu is, dan kan ik wel zeggen dat ik
het erg netjes achterlaat voor mijn
opvolger. Mijn belangstelling voor
openbare orde en veiligheid is bij mij
al vroeg ontstaan toen ik strafrecht
studeerde. Natuurlijk werd dat ver-
sterkt door de Molukse gijzeling in
De Punt, waar ik als gegijzelde bij
betrokken raakte. Ik ben sindsdien
altijd met de vraag bezig geweest

waarom daders de dingen doen die
ze doen en hoe we de veiligheid van
de andere mensen kunnen vergroten.

Het Utrechtse model van ‘ieder zijn
verantwoordelijkheid’ bij calamiteiten
heeft veel navolging gekregen. En dus
niet alleen repressieve maatregelen als
oplossing. Wat zijn daar nu resultaten
van in de stad?
Een goed voorbeeld was het stations-
gebied. Dat was als een soort in-
ferno, met al die verslaafden die daar
rondhingen. Nu heeft bijna elke wijk
een hostel waarover de verslaafden
zijn verspreid en is het rond het sta-
tion weer rustiger. Iedereen roept al-
tijd maar om repressieve maatrege-
len, maar ik geloof dat je daarnaast
parallel andere manieren moet zoe-

Burgemeester Annie Brouwer-Korf: ‘Soms moet je als burgemeester moeilijke keuzes maken die belangrijk zijn voor het
bredere belang van de stad. Sommige keuzes zijn bijvoorbeeld juist belangrijk voor de Utrechtse economie, maar niet
populair voor een wijk.’ Foto: HH/Merlin Daleman

ken. Dus tegelijkertijd hard en soci-
aal ingrijpen. 
Wat doe je wel? Je moet altijd blijven
zoeken. We hebben in Nederland nu
eenmaal niet een gouden formule. De
huidige problemen in Kanalenei-
land-noord, want het gaat echt om
maar een deel van de wijk, zijn van
een heel andere aard dan bijvoor-
beeld in Ondiep. Het verschilt per
wijk.

Maar Kanaleneiland is wel een ver-
haal apart. Is de nieuwe aanpak suc-
cesvol?
We hebben vijf urgentiegebieden in
Utrecht, waaronder het stationsge-
bied. Alleen in het noordelijk deel
van Kanaleneiland is de criminaliteit
de afgelopen periode fors gestegen en
daarom voel ik mij als burgemeester
nu genoodzaakt fors te investeren.
En dat is niet vanwege Vogelaar, ik
ben minstens zo geïnteresseerd in wat
de minister voor Jeugd en Gezin snel
kan gaan doen. Het gaat namelijk
niet alleen om repressie, maar we
moeten ook duurzaam investeren.
Maar voordat het allemaal goed
loopt moeten we de boel wel onder
controle hebben. En dus hebben we
een extra team politie ingezet in de
wijk en een samenscholingsverbod
ingesteld. Dat geldt voor tachtig jon-
geren. Bij de harde kern daarvan
wordt dit verbod persoonlijk over-
handigd door de politie. Ik vind dat
je ze persoonlijk op hun fouten moet
aanspreken. 
Het is heel jammer dat de hele wijk
zo’n slechte naam heeft, want er zijn
ook goede dingen in Kanaleneiland.
Ik zie veel mensen heel erg actief zijn

in de gemeenschap. Er is al zoveel
verbeterd in de wijk. De criminaliteit
in de winkelcentra is gedaald, dat zie
je onder meer bij de ondernemers in
de winkelcentra in de wijk, die alle-
maal het keurmerk Veilig Onderne-
men hebben. Ik heb onlangs nog met
Marokkaanse jongeren gesproken
die een opleiding tot beveiliger vol-
gen. Die voelen zich in een erg moei-
lijke positie geplaatst. Ze voelen zich
over één kam geschoren met hun
leeftijdgenoten die problemen ma-
ken. Het blijft kwetsbaar in de wijk.
Als je even gas terugneemt dan gaat
het weer mis.

Als u terugkijkt over de afgelopen 8,5
jaar, wat vindt u zelf opmerkelijk?
Ik vind het erg belangrijk dat de dia-

loogbijeenkomsten zijn gelukt. Die
heb ik na 9/11 ingesteld. Samen met
de Raad van Kerken, de joodse ge-
meenschap en islamitische organisa-
ties komen we hier geregeld samen
in het stadhuis. Uit die samenwer-
king ontstond een goede energie
waardoor het hier in Utrecht steeds
goed is gegaan, ook na de moord op
Van Gogh. Ik ben verder ook trots
op het netwerk dat ik heb opge-

bouwd de afgelopen jaren. Dat geeft
me al 8,5 jaar energie. Bijzonder is
het dat je als burgemeester een posi-
tie kunt opbouwen dat allemaal
mensen voor jou de handen uit de
mouwen willen steken. Natuurlijk
zijn er een hoop mensen die altijd
maar zuur zijn, maar er zijn ook heel
veel mensen die willen dat het goed
gaat hier in de stad. We hebben een
goed kader geschapen, als een stad
met veel diversiteit. Ik maak bij-
voorbeeld elke maand van de natu-
ralisatiebijeenkomsten een feest. Dat
gezeur over dat we in Nederland
geen identiteit hebben. Dat hebben
we best wel.

Wat zijn de moeilijkste uitdagingen
geweest tijdens uw burgemeesterspe-
riode?
Soms moet je als burgemeester moei-
lijke keuzes maken die belangrijk zijn
voor het bredere belang van de stad.
Sommige keuzes zijn bijvoorbeeld
juist belangrijk voor de Utrechtse
economie, maar niet populair voor
een wijk. Je kunt het niet nu eenmaal
niet iedereen naar de zin maken. Een
nieuwe ontwikkeling van de laatste
jaren is dat mensen willen weten wat
je beslist. Ik kan je vertellen dat de
inspraakavonden over de plaatsing
van de hostels in de wijken niet altijd
even plezierig waren. We zijn er toch
mee doorgegaan met oog voor het
stedelijke belang en hebben vervol-
gens goede afspraken gemaakt. Uit-
eindelijk is het ten goede gekomen
aan het stationsgebied én aan de ver-
slaafden. We zijn in het openbaar be-
stuur, ook landelijk, een beetje bang
geworden om dergelijke beslissingen
te nemen. We moeten altijd maar
naar iedereen luisteren en zijn bang
voor het verwijt dat een besluit niet
democratisch is gemaakt. We moeten
als bestuurders meer zelf een koers
durven bepalen. Bepaalde dingen
hebben nu eenmaal een breder be-
lang. En er is altijd wel een groep
mensen die het niet bevalt.

U staat bekend als een burgemeester
die snel ter plekke is bij een calami-
teit. Hebt u bewust gekozen om als
burgemeester de straat op te gaan?
Ja eigenlijk wel. Ik zou het vreselijk
vinden om alleen hier op het stadhuis
te zijn. Dan zou ik het gevoel hebben
niet gemaakt te zijn voor deze functie.
Ik merk dat het gewaardeerd wordt
als ik als burgemeester snel erbij ben
of juist op bezoek ga. Ik heb er wel

meestal een boodschap bij. Ook in
Kanaleneiland. Dat maakt het wel in-
tens allemaal. Tegelijkertijd is het wel
fijn om vanuit je netwerk steun te krij-
gen. Ella Vogelaar belde me meteen
met de vraag wat ze voor ons zou
kunnen betekenen. Een goed netwerk
is belangrijk als burgemeester.

Hebt u nog tips of zijn er knelpunten
waar uw opvolger op moet letten? 
Ik spreek liever over kansen. Ik heb
het de afgelopen periode alleen leuk
kunnen vinden omdat ik steeds van
kansen ben uitgegaan en niet van
knelpunten. Natuurlijk moet je de
knelpunten niet bagatelliseren. Wat
maakt de stad aantrekkelijk? De cul-
tuur en het onderwijs. We hebben
bijvoorbeeld de beste universiteit van
Nederland. Mijn advies voor mijn
opvolger? Zie niet te veel om in
treurnis als het even tegen zit. En
durf door te pakken bij problemen.
Dan pak je ook je kansen.

Wat gaat u straks na 1 januari doen?
Dat hou ik nog voor me. Dat maak
ik kort voor mijn afscheid pas be-
kend, in ieder geval zal het niet meer
tachtig uur in de week werken wor-
den.

Pieter Verbeek

Rectificatie over Ecostream

De infographic bij het interview op
pagina van 16 oktober (‘Eindelijk
rugwind op de thuismarkt’) bevat in-
formatie die een verkeerde suggestie
kan wekken. Bij de beschrijving van
Ecostream, onderdeel van Econcern,
moet als core business worden gele-
zen: ‘advies op maat, levering en in-
stallatie van duurzame energiesyste-
men en energiebesparende maatrege-
len’.  Meer informatie over dit bedrijf
is te vinden op www.ecostream.nl

We zijn in het openbaar bestuur een beetje bang
geworden om beslissingen te nemen

Soms moet je als burgemeester moeilijke keuzes
maken, je kunt het niet iedereen naar de zin maken


