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VVD'er Matthijs Machielse: van stroopwafeljongen tot lijsttrekker

Wie door Lansingerland rijdt, fietst of 
wandelt, kan de borden met zijn naam en 
foto haast niet zijn ontgaan: Matthijs 
Machielse, de 25-jarige lijsttrekker van de 
Lansingerlandse WD. Van jongs af aan is 
hij bekend bij menigeen omdat hij vanaf 
zijn 13e werkte bij de stroopwafelkraam op 
de Berkelse weekmarkt. Daarna het 
debatteam mede-oprichtte op het Wolfert 
Lyceum en sinds 2018 kent ook de lokale 
politiek hem. Maar voor sommigen is hij 
misschien nog een onbekende. Dus wie is 
Matthijs? Dat vragen we hem.

Matthijs, hoe ben je in Lansingerland 
terecht gekomen? "15 jaar geleden zijn we 
met ons gezin in Berkel komen wonen, in 
de Gouden Griffelbuurt. Mijn ouders 
zochten een huis 'in het Westen' in een 
rustige omgeving, dus Lansingerland was 
een logische keuze. Mijn roots liggen in 
Brabant. Toen we naar Berkel kwamen heb 
ik hier eerst nog de basisschool afgemaakt 
en daarna op het Wolfert Lyceum mijn VWO 
behaald. Ik voel me echt een Lansingerlan- 
der, ik zou nergens anders heen willen!''

Waarom ben je politiek actief geworden?
"De liefde voor het debat is begonnen op 
het Wolfert Lyceum. Met ons debatteam 
hebben we aan zoveel trainingen en 
wedstrijden meegedaan, prijzen gewonnen 
en zelf toernooien georganiseerd, dat blijft 
bij je. In wedstrijddebatteren heb je alleen 
geen ideologie; het lot bepaalt of je vóór of 
tegen een stelling bent, maar het dwingt je 
wel om na te denken over watje zelf vindt. 
En vooral ook waarom. Dan vallen je ook 
ineens zaken op in je eigen omgeving. Van

die dingen waarvan je denkt: dat kan beter! 
Om die reden ben ik de politiek in gegaan, 
om die dingen aan te pakken. Natuurlijk met 
een duidelijke koers voor onze gemeente."

Welke koers is dat?
"Je moet weten dat ik traditioneel ben _ 
opgevoed en uit een groot gezin kom met 5 
kinderen, leder had zijn plek en aandacht 
werd gedeeld. Die rechtvaardigheid mis ik 
soms, alsof we de grote groep inwoners die 
dag in dag uit hard werken, weinig klagen 
en dagelijks bijdragen aan een mooier

Lansingerland lijken te vergeten. Dat zie je 
terug in die koers waar ik voor sta, een 
gemeente waar alle inwoners van Lansin
gerland de vrijheid hebben om hun leven te 
leiden zoals zij zelf willen. Waar iedereen 
gelijkwaardig is en kansen krijgt. Ik vind het 
ook leuk om vooruit te denken, het beeld 
van Lansingerland voor 2040 in te denken. 
We kunnen het maar één keer goed doen."

in de gemeenteraad is je carrière als een 
speer gegaan: 'Na driejaar als raadslid ben 
ik in maart vorig jaar door de fractie

gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Een 
grote stap, met meer verantwoordelijkheid. 
We hebben met het team ons goed kunnen 
voorbereiden op de verkiezingen, maar ook 
nog hard gewerkt om de laatste speerpun
ten te kunnen realiseren. Met onze energie 
en het enthousiasme voelt het nog elke dag 
als een hobby. Ook als we tot diep in de 
nacht moeten vergaderen. Het is een eer 
voor mij om nu als lijstrekker de verkiezin
gen in te gaan. Maar ik denk ook een 
compliment aan de partij dat we zoveel 
vernieuwen op onze lijst. Met mensen met 
ervaring in de sport, zorg, participatie en 
infrastructuur."

Waar haal je al die tijd en energie vandaan?
"Dat is een goede vraag, ik verbaas er zelf 
soms ook over. Maar ik vind het leuk om 
politiek in de avonduren te combineren met 
mijn dagelijks werk. Je moet dingen doen 
waar je energie van krijgt en daar hoort de 
lokale politiek zeker bij. Overigens vind ik 
mijn werk ook heel leuk. Ik reis veel door 
Europa en zie hoe andere landen zoals 
Oostenrijk en Spanje, maar ook Hongarije 
en Roemenië hun gemeentes inrichten. Je 
zou het misschien niet zeggen, maar ook 
daar kunnen we zaken van leren."

Wil je ook wethouder worden voor de
WD? "Zeg nooit nooit, maar nu zeker niet.
Ik ben 25 en vind de combinatie en afwisse
ling tussen politiek, werk en studie veel te 
leuk. De politiek heeft me wel gegrepen dus 
wie weet. Voor deze verkiezingen zet ik in 
op een sterke WD, want zo blijft Lansinger
land goed en wordt het nog beter!'
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