
Jonge lijsttrekker Jannes Kusters 
(Fractie Ulicoten): ‘Mijn generatie 
moet meer in actie komen’ 
INTERVIEWULICOTEN - Hij is pas 21 jaar en amper drie maanden lid van 
Fractie Ulicoten. Toch is Jannes Kusters samen met Lonneke Verbunt 
lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Baarle-Nassau. ,,Ik krijg er 
heel veel energie van.” 
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De jongste lijsttrekker van het land is hij net niet. Stijn Sips, ook 21 en CDA-

aanvoerder in Dongen, is iets jonger. Interesse in politiek heeft Kusters al 

geruime tijd. ,,Dat begon op school, het OLV in Breda. Laatst vond ik een 

betoog terug dat ik in de derde klas heb geschreven voor Nederlands. Wel 

grappig, ik maakte het hele politieke stelsel met de grond gelijk.” 

Dweilorkestje 

Hij houdt ervan om te discussiëren. En raakte zo in gesprek met raadslid 

Lonneke Verbunt. ,,We zijn allebei betrokken bij een dweilorkestje in 

Baarle-Nassau. We sparren regelmatig over politiek op lokaal, regionaal en 

landelijk niveau. Een aantal jaren geleden benaderde ze mij al eens om 

mee te denken bij het opstellen van een partijprogramma.” 

Verbunt zat toen nog bij Baarle!, de partij die ze vorig jaar verliet. Ze vond 

onderdak bij Fractie Ulicoten en vroeg of Kusters zich ook wilde aansluiten 

bij de partij uit zijn eigen dorp. ,,Die kans heb ik met twee handen 

aangegrepen. Maar dat ik meteen nummer 1 op de lijst zou worden, had ik 

niet verwacht.” 

Hij benadrukt dat er sprake is van een co-lijsttrekkerschap. ,,Om mij meteen 

in mijn eentje alles op te laten lossen, leek de fractie niet zo’n goed 

idee. Lonneke en ik gaan alles zoveel mogelijk met z’n tweeën doen. We 

weten van elkaar welke kant we op willen.” 



Als raadslid ben je de woordvoerder, maar ik 
merk nu al dat er vanuit de fractie ontzettend 
veel steun is 
Jannes Kusters, Fractie Ulicoten 

Fractie Ulicoten heeft nu twee zetels. Wat als er straks maar één overblijft? 

,,Dan kom ik in de raad. En dat gaat helemaal goed komen. Als raadslid 

ben je de woordvoerder, maar ik merk nu al dat er vanuit de fractie 

ontzettend veel steun is. Bij ons is iedereen op de kandidatenlijst even 

belangrijk en onmisbaar. We zijn flink verjongd. Daarnaast zit er ook veel 

kennis en ervaring.” 
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Boerenverstand 

Als co-lijsttrekker gaat de student aan de TU in Eindhoven een partij 

aanvoeren die links noch rechts is, erkent hij. ,,Het uniek van Fractie 

Ulicoten is dat de partij voornamelijk vaart op boerenverstand. Het is heel 

erg situatieafhankelijk. In de Baarlese raad zitten niet zulke grote 

verschillen. Op de meeste dossiers is elke partij wel in staat om met een 

ander tot een oplossing te komen. Het is hier niet zo verhard als in de 

landelijke politiek.” 

Woningbouw ziet hij als een van de speerpunten. ,,Ik ben nu 21, wil een 

start maken met mijn volwassen leven en ben met mijn vriendin op zoek 

naar een huisje. Dat is voor onze generatie lastig. Onze partij streeft naar 

het realiseren van betaalbare woningen voor iedereen. Daarvoor zijn een 

aantal maatregelen hard nodig. Laat mensen die vergeefs zoekende zijn 

ergens flexibel wonen. Als je dat voor elkaar krijgt, gaat de druk van de 

ketel, neemt de schaarste af en dalen de prijzen, ook lokaal.” 

Hij pleit voor een woningvoorraad met een juiste mix. ,,Wat mij heel erg 

stoort, is dat er te veel gebouwd wordt om geld mee te verdienen, en niet 

per se omdat mensen een dak boven hun hoofd willen. Zorg dat je voor 

specifieke doelgroepen genoeg woningen bouwt. Dus niet alleen 

vrijstaande woningen. Er zijn ook mensen die sociale huur nodig hebben of 

liever in een rijtjeshuis gaan zitten.” 

Windmolens 

De dreiging van de komst van windmolens in en rond Baarle-Nassau, na 

2030, kan wel eens een cruciale rol gaan spelen bij de verkiezingen. Denkt 

ook Jannes Kusters. ,,Wij nemen daar een duidelijk standpunt over in: we 

willen ze hier niet hebben. De energietransitie gaat nu zo snel. Misschien 

zijn er over een paar jaar wel betere alternatieven. Windmolens leveren 

geen stabiele energievoorziening. En zijn bepaald niet duurzaam.” 

 



Van enige spanning richting 16 maart is bij de jonge lijsttrekker nog weinig 

te merken. ,,Ik heb er vooral veel zin in. Ik krijg er energie van als ik tijd 

steek in maatschappelijke doeleinden, het is dankbaar werk. Daarom wil ik 

een oproep doen aan mijn generatie: laat jezelf horen, kom meer in actie.” 

 

De prognoses zijn dat wij de eerste generatie in 
heel lange tijd zijn die het slechter gaat krijgen 
dan onze ouders 
Jannes Kusters, Fractie Ulicoten 

 

,,De prognoses zijn dat wij de eerste generatie in heel lange tijd zijn die het 

slechter gaat krijgen dan onze ouders. De woningmarkt is compleet 

vastgelopen. De meesten van ons beginnen hun carrière met een 

gigantische studieschuld. En de afgelopen twee jaar is door corona het 

percentage jonge mensen met psychische problemen enorm opgelopen. 

Hoogste tijd om met de vuist op tafel te slaan en een betere toekomst af te 

dwingen. Het loont echt om je ergens hard voor te maken. Ik hoop dat ik dat 

de komende vier jaar kan duidelijk maken aan jongeren.” 
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Jannes Kusters 

Geboortedatum: 23-7-2000 

Geboorteplaats: Breda (Amphia ziekenhuis; eerste jaren in Gilze 

gewoond) 

Woonplaats: Ulicoten 

Functie: mede-lijsttrekker Fractie Ulicoten  

Opleiding: TU Eindhoven, operations management and logistics (eerste 

jaar). Hiervoor: hbo technische bedrijfskunde in Tilburg. 

Hobby: muziek: speelt cornet, trombone en ufonium 

Favoriete politieke partij (landelijk): ‘Op dit moment geen enkele partij. 

Net als volgens mij een groot deel van Nederland ben ik een beetje het 

vertrouwen aan het kwijtraken.’ 


