Women’s talk met wethouder economische zaken Angely Waajen
Het is een komen en gaan bij de kamer van wethouder
Angely Waajen. Ondernemers, regionale partners,
instellingen, ambtenaren, investeerders, burgers.
Iedereen die in Roermond bezig is met economie,
evenementen of de regionale snelweg, komt bij haar
aan tafel. Als wethouder economische zaken van een
van de grootste koopsteden van Nederland kent ze dan
ook weinig rustige momenten in haar werkdag.
Roermond is namelijk met 7 miljoen bezoekers per jaar,
sterke industrie en zorgsectoren een economisch goed
draaiende stad. Bovendien een die nog steeds groeit.
Geen vanzelfsprekendheid meer in Limburg.
“Ik voel me als een vis in het water” vertelt Angely.
“Een uitdagende, drukke afdeling en een uitdagende
portefeuille waarin je rust moet brengen en overzicht
moet houden. Daar bleek ik goed in te zijn. Een
aangename ontdekking over mezelf.”
Toch begon ze haar carrière niet in de politiek. Direct na het atheneum ging ze aan de
slag bij een bank waar ze als snel tegen een glazen plafond aan liep. “Promotie was niets
voor dames” kreeg ze te horen. “Dacht het niet.” Aldus de wethouder. Ze vertrok, kwam
na een studie beleidswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen terug in
Roermond en ging aan de slag als lobbyist. Voor de Land- en tuinbouwbond, voor de
LLTB. Daarna als bedrijventerreinmanager en voor de Limburgse werkgevers Vereniging.
Telkens met oog op het betrekken van andere dames. Maatschappelijke betrokkenheid
werd thuis met de paplepel ingegoten. Zo was ze betrokken bij de harmonie, regie van
de jeugdrevue, bij het theater en bij het bestuur van bijvoorbeeld de peuterspeelzaal.
De sprong naar de politiek volgde daarna pas. Na een periode als raadslid voor het CDA
kwam ze na een bestuurscrisis in 2012 boven drijven als wethouder. De overstap van
lobbyist naar wethouder vond ze niet lastig; “Je kent het speelveld. Je kent de rollen en
persoonlijkheden. Nieuw was de rolverdeling; als lobbyist ben je bezig met een stukje,
als wethouder moet je het hele speelveld overzien en met alle belangen rekening
houden.” zegt Waajen.
De combinatie werk en thuis kan soms uitdagend zijn. “Ik was met 26 jaar een relatief
jonge moeder. Daardoor was ik me altijd bewust dat een carrière hebben iets is wat je
samen doet. Er is meer in het leven dan thuis zitten. Als ik werk en me ontwikkel,
hebben mijn kinderen daar ook iets aan. Ze zijn gewend dat mam en pap werken en we
thuis alles samen doen.” legt ze uit. “Omdat het soms uitdagend is om met een
werkweek van 60-70 uur alles te combineren gaan we er af en toe ook even tussenuit
met het gezin. Even tijd voor elkaar. En als ik tussendoor even een uurtje vrij heb ga ik
lekker hardlopen of naar yoga. Ook al kom ik daar niet altijd aan toe.” lacht de
wethouder.

