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Van bestuurslid van de JongerenOrganisatie Lettele (JOL) naar raadslid 

van de Gemeente Deventer. En dat allemaal binnen een half jaar. Eline 

te Boekhorst vertelt over de hectische periode die heeft geleid tot haar 

beëdiging als gemeenteraadslid op het Stadhuis.

 
Met maar liefst 571 voor-
keurstemmen in de raad 

Meekijken bij Gemeentebelang
Twee weken later werd Eline gebeld door wethou-
der Liesbeth Grijsen. Zij had de berichten over de 
woningbouw gevolgd en vond dat Eline het heel 
neutraal had weten te houden en toch een mooi 
punt had kunnen neerzetten voor de jongeren in 
Lettele. Al snel volgde de vraag of Eline ambities 
had om de lokale politiek in te gaan. ‘Daar had ik 
nooit over nagedacht, maar ik vond het hele pro-
ces rondom de woningbouw eigenlijk wel heel 
leuk. Dat had ik niet verwacht. Ik kon me best 
goed uitdrukken en ik kreeg veel leuke reacties’. 
Om een goed beeld te krijgen van het raadswerk, 
mocht Eline een dagje met Liesbeth meelopen 
en kreeg ze de kans om met andere raadsleden 
te spreken. Ze kreeg er steeds meer plezier in en 
ze kwam al snel tot de conclusie dat Gemeen-
tebelang de partij was waar ze zich heel erg in 
kon vinden. Ook moest Eline de keuze maken of 
ze als raadslid of raadsopvolger aan de slag wil-
de, waarbij raadsopvolgers –  in tegenstelling tot 
raadsleden –  geen stemrecht hebben. Soms kie-
zen mensen ervoor om dat eerst vier jaar te doen 
en vervolgens op een verkiesbare plek de raad in 
te gaan. Eline: ‘Dat heb ik overwogen, maar ik had 
wel zoiets van: als ik dit ga doen, dan wil ik het 
volle bak doen. Dan wil ik ook daadwerkelijk wat 
te zeggen hebben, want dan kan ik de jongere ge-
neratie écht een stem geven’.

De gemeenteraadsverkiezingen
Na haar besluit om zich kiesbaar op te stellen, 

Het begon allemaal met de bijeenkomst over de 
beoogde locatie voor de nieuwbouw in Lettele, 
augustus vorig jaar. Op een van de drie dorps-
avonden die de gemeente organiseerde, was Eline 
aanwezig, samen met een paar andere bestuursle-
den van de JOL. Het viel haar op dat de jeugd nau-
welijks werd genoemd in het hele verhaal. Toen 
ook de gemeente benadrukte dat er ander geluid 
moest gaan klinken dan alleen tegenstand, kwam 
het besef: hier moeten wij wat mee, wij moeten 

van ons laten horen. Eline: ‘We zijn als JOL niet 
alleen een feestorganisatie, we staan er voor alle 
jongeren in Lettele en woningbouw  is ook iets wat 
ons aangaat. Toen hebben  we een petitie gestart 
namens de JOL, waarna ik werd benaderd door de 
Stentor, FunX en RTL Nieuws om ons verhaal te 
doen. Zodoende kwam dat balletje aan het rollen”. 

DOOR MILOU OOSTERWIJK

‘Ik was 
stomverbaasd. 
Ik snap niet hoe 
ik al die mensen heb 
bereikt.’

Gemeenteraadslid Eline: 
‘Ik wil de jongere generatie een stem geven.’ 
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zag Eline haarzelf terug op de zevende  plek van 
de kieslijst. Op basis van voorgaande gemeente-
raadsverkiezingen gaf dit haar een grote kans 
op een plekje in de gemeenteraad. Maar niets 
was nog zeker, dus er werd eerst volop campag-
ne gevoerd. Eline: ‘Ik mocht gelijk aansluiten bij 
een bijeenkomst om het verkiezingsprogramma 
vorm te geven. Ik werd heel goed opgenomen in 
de groep en ik werd serieus genomen, dat gaf me 
een heel fijn gevoel. Dat heeft er voor gezorgd dat 
ik me vrij voelde om mijn mening te geven over de 
actualiteiten.’
Half maart was het dan zover: de verkiezingen! 
Van tevoren was haar verteld dat de kiesdrem-
pel om met voorkeursstemmen in de raad te ko-
men, rond de 300 stemmen zou liggen. Met maar 
liefst 571 voorkeursstemmen overtrof de verkie-
zingsuitslag al haar verwachtingen. ‘Ik was echt 
stomverbaasd, compleet verbluft. Ik snap niet 
hoe ik al die mensen heb bereikt. Ik was aan het 
tellen en kwam rond de 150 mensen uit, maar ik 
heb gewoon bijna op alle stembureaus een stem 
gehaald! Dit geeft me zó veel energie en ook een 
stukje vertrouwen: mensen willen echt dat ik de 
raad in ga.’

Verwachtingen
De politiek wat toegankelijker maken voor jon-
geren, dat is wat Eline de aankomende vier jaar 
hoopt te bereiken. Zij hoopt dat jongeren zich wat 
meer betrokken voelen bij de lokale politiek en 
zich ook meer gehoord voelen. ‘Wat ik soms hoor-
de is dat jongeren alleen gestemd hebben, omdat 
ik op de kieslijst stond. Dit wil ik veranderen. Ik 
hoop dat jongeren straks ook bereid zijn om con-
tact met mij op te nemen als zij ergens mee zitten 
of dat zij iets zien in hun leefomgeving. Dan kan ik 
ook echt de stem van de jongeren vertegenwoor-
digen.’

Ieder raadslid in de gemeente Deventer heeft 
straks zijn of haar eigen portefeuille. Wanneer 
er op woensdagavond een raadstafel is over een 
onderwerp uit jouw portefeuille, sluit je aan bij 
het debat. Vervolgens worden de actualiteiten in 
ieders portefeuille én het beoogde standpunt van 
Gemeentebelang op maandagavond besproken 
in de fractievergadering. Eline: ‘Ik weet nog niet 
wat mijn portefeuille gaat worden, maar ik mag 
wel mijn voorkeur aangeven. Mijn focus gaat lig-
gen op de portefeuilles: {meedoen, jeugd en on-
derwijs, en ruimtelijke ontwikkeling}. Het sociale 
stukje in de samenleving, het ontmoeten, vind ik 
heel leuk.’

Combinatie met studie
Komende zomer hoopt Eline haar premaster Pe-
dagogische Wetenschappen in Nijmegen af te 
ronden, waarna een eenjarige master volgt. Het 
raadswerk zal vooral in de avonduren en weeken-
den moeten gebeuren. ‘Het raadswerk gaat straks 
ongeveer 15 tot 20 uur per week vragen, dat is wel 
pittig. Maar ik doe mijn opleiding natuurlijk ook 
niet voor niks, dus daarin wil ik straks ook zeker 
aan de bak. Zoals ik het nu voor me zie ga ik straks 
niet fulltime werken en hoop ik dat ik het raads-
werk er bij kan blijven doen.’ 

‘Ik hoop dat 
jongeren 
contact met mij 
opnemen als 
zij ergens mee 
zitten.’ 

Eline te Boekhorst 
na haar beëdiging 


