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’Ik zeg de politiek niet voor altijd vaarwel’
VRAAG EN ANTWOORD
MARK TUIT

PvdA-raadslid Mark Tuit uit

Hollandscheveld stelt zich

niet meer beschikbaar na de

gemeenteraadsverkiezingen

van 2014. Het raadswerk laat

zich moeilijk combineren

met zijn nieuwe baan en een

jong gezin.

Door Martin Vlaanderen

Papa wil vaker thuis zijn?
"Daar komt het wel een beetje op

neer. Ik werk bij het IVN, een stich-

ting die zich bezighoudt met na-

tuur- en duurzaamheidseducatie.

We trainen leerkrachten en maken

lesmateriaal. Ikwas daar projectlei-

der en ben nu coördinator voor de

drie noordelijke provincies. Ik ben

nu vaker onderweg en in de avond-

uren actief.Mooiwerk, ik geniet er-

van. Maar als jonge vader wil je

doordeweeks ook graag ’s avonds

eens bij je gezin zijn. Dat is soms

niet eenvoudig omdat ik tevens

raadslid ben. Daar wil ik me ook

voor de volle honderd procent voor

inzetten. Ik ben tweede fractie-

voorzitter en zit vaak de mening-

vormende onderdelen van de ver-

gaderingen voor. Ik ben iemand die

graag veel doet, het is de aard van

het beestje."

En dit is net even iets te veel van
het goede?
"Ik hadme voorgenomenhet raads-

werk elke periode weer net iets be-

ter te doen. Endat gaat gewoonniet

als je je ook in je werk wilt ontwik-

kelen en een jong gezin hebt. Van-

daar dit besluit. Dat was niet mak-

kelijk. Ik blijf overigens nogwel de-

ze hele raadsperiode actief. Dat ben

ik de kiezer verplicht. En ik zeg de

politiek ook niet definitief vaarwel,

want ik vind het fantastisch werk.

Als raadslid ben je bezig voormen-

sen uit je omgeving, heel concreet

en tastbaar. Dus het kan best dat ik

later weer terugkom. Ik ben pas 30

jaar. Kom ik over acht jaar terugdan

ben ik nog een van de jongsten in

de gemeenteraad."

Wat is je in die zeven jaar het
meest bijgebleven?

"Als eerste wil ik dan het Milleni-

umbos noemen dat we begin dit

jaar in Fluitenberg bij de nieuwe

begraafplaats hebben gerealiseerd.

Ik ben er vanmorgen nog geweest.

Schitterend. Ik was inderdaad één

van de trekkers van het project. Er

staan nu ruim1500 bomen. Van ge-

boortebomen tot bomenvoormen-

sen die zijn overleden. Het is eigen-

lijk een bos vol persoonlijke verha-

len. Mooi was ook het raadsbesluit

om uiteindelijk toch geld uit te

trekken voor het opknappen van

het winkelcentrum in Holland-

scheveld. Dat is met de winkeliers

en Plaatselijk Belang opgepakt en

geeft in het dorp zoveel energie.

Een ander hoogtepunt is de komst

van de kindergemeenteraad. Daar

doen 22 basisscholen aan mee."

Zijn er ook teleurstellingen?
"Wat ik jammer vind is dat er geen

rondweg om Hollandscheveld is

aangelegd om het dorp veiliger te

maken en te ontlasten van door-

gaand verkeer."

Hoe is het thuis?
"Goed. Mijn vrouw Marieke en ik

hebben twee dochters. Lieke is nu

twee jaar enKarlijn is een. De derde

is op komst. Ze zullen me zo vaker

zien."

¬ Mark Tuit met zijn vrouw

Marieke en dochters Lieke en

Karlijn. Foto: Gerrit Boer


