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Dames en heren, beste mensen, 

 

Nieuwjaarswensen: ze klinken deze dagen op vele plaatsen, worden 

uitgesproken bij talrijke bijeenkomsten en zijn te horen in verschillende 

bewoordingen. Ik sluit mij daar graag bij aan.   

Namens de gemeenteraad, het college en onze medewerkers wens ik u en 

allen die u lief en dierbaar zijn een heel gelukkig, dynamisch en vooral 

gezond 2017 toe. De beste wensen voor onze gemeente, de beste wensen 

voor onze inwoners, ondernemers en organisaties.  

 

Een nieuw jaar, een nieuwe start… voor mij persoonlijk voelt dit écht zo. 

Ik herhaal op deze plek graag wat ik onze medewerkers heb verteld: 

 

(..) sinds eind september mag ik burgemeester in Oud-Beijerland zijn. Ik 

ervaar dat als een grote eer. En vind het fantastisch om gezamenlijk te 

werken aan het geluk van Oud-Beijerland, haar inwoners en ondernemers.  

Ik ben in Oud-Beijerland terechtgekomen als in een warm bad. Ik voel me 

welkom… zowel bij het college, de gemeenteraad als de medewerkers. 

Maar bovenal voel en ervaar ik dat in onze samenleving.  

De energie, betrokkenheid en de wil om het goede te doen van de 

ambtelijke organisatie raken mij.  

Ik weet het: een nieuwe bestuurder legt ook weer nieuwe accenten, heeft 

een eigen verhaal en vraagt antwoorden op nieuwe of andere vragen.  



 

  

 

Ik zet dit alles graag in om samen te ontwikkelen, te groeien en andere 

overheid te worden. Een overheid die meegroeit met de samenleving. 

Vertrouwen heeft in de samenleving. Met nieuwe ruimte voor inwoners en 

bedrijven. Maar ook een overheid wiens inspirerend en verbindend 

leiderschap wordt gewaardeerd. 

Nog maar kort in Oud-Beijerland heb ik slechts het ‘staartje’ van 2016 

met U mogen meemaken. Maar wat ben ik blij dat ik deze stap heb gezet 

en bij u mag horen. Ik zie er naar uit en ben er trots op om de komende 

twee jaar samen te mogen werken aan het geluk van Oud-Beijerland en 

de Hoeksche Waard (..). 

 

Beste mensen,  

Wij wensen elkaar dat goede nieuwjaar – en dat kan niemand ontkennen - 

toe in een onrustige tijd. Een tijd waarin de wereld, ver weg en dichtbij, 

heftig in beroering is. Waarin allerlei zekerheden wegvallen en dingen, die 

tot voor kort nog vanzelfsprekend waren, ter discussie staan. 

Onverdraagzaamheid die haast ondraagbaar lijkt te worden. 

 “Een tijd”, om Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland te 

citeren, “waarin tenen met de dag langer en lontjes steeds korter worden 

en de politiek fragmenteert.”  

 

Over het algemeen zijn wij in Nederland heel gelukkig – en wij in Oud-

Beijerland vormen daarop zeker geen uitzondering. 

Maar veel mensen zijn toch ook bang. Bang voor de situatie in de wereld. 

Het Midden-Oosten is een brandhaard die de wereldgemeenschap 

kennelijk maar niet onder controle kan krijgen. En het geweld kwam in 

maart in Brussel, in juli in Nice en in december in Berlijn wel heel dichtbij. 

En dagelijks worden we geconfronteerd met de schokkende beelden van 

de strijd in Syrië, Azië en Noord-Afrika en de gevolgen daarvan door de 

vele vluchtelingen die in Europa en dus ook bij ons een veilig heenkomen 

zoeken.  

 



 

  

 

Dat mensen bang zijn en zorgen hebben over de toekomst van de wereld 

(zal er ooit vrede zijn?) of dichterbij: de toekomst van ons land en over de 

persoonlijke situatie is begrijpelijk. We hoeven dat ook niet te ontkennen. 

Maar nog belangrijker is dat we er ons als samenleving ook niet door laten 

beheersen. Dat we ons, hoewel we het er bijna dagelijks over hebben, niet 

laten verlammen door terreurdreiging. Laten we proberen ons hoofd koel 

te houden en ons hart warm. 

 

Er gebeurde heel veel moois in het voorbije jaar, maar ook dingen waar 

we ons  zorgen over maken. Samengevat: 2016 was een verwarrend jaar! 

 

Wanneer je met deze blik om je heen kijkt, wat kun je dan dankbaar zijn 

dat we in Europa, in Nederland, in Oud-Beijerland mogen wonen.    

Het is geen chauvinisme, als ik zeg dat het goed gaat met Oud-Beijerland, 

met de uitstraling, met de economie, met de werkgelegenheid, met de 

veiligheid, met de woningbouw… met het zelfvertrouwen van ons dorp. 

Want er was veel om trots op te zijn in 2016.  

 

En ik word in deze mening gesterkt door de uitkomsten van de vele 

gesprekken die ik de afgelopen maanden mocht voeren. Met inwoners aan 

de spreekwoordelijke keukentafel, met raadsleden, met verenigingen, 

instellingen en organisaties.  

 

Terugblikkend op 2016 denken we onder meer aan het afschaffen van 

betaald parkeren in het centrum, de realisering van woonservicezone 

Rembrandt, de start van diverse bouwprojecten in Poortwijk III, de start 

van het succesvolle en levensreddende project Hartveilig Wonen… 

 

Wat zal 2017 ons brengen? Gezien alle lokale en regionale ontwikkelingen 

belooft 2017 ongetwijfeld weer een dynamisch jaar te worden. 

Ondertussen doen we gewoon ons werk! 

 



 

  

 

We gaan door met het realiseren van de plannen en doelen uit het 

coalitieakkoord 2014 – 2018 ‘Kijken naar kansen, kiezen met kennis’,  

 

We bouwen door in Poortwijk III en aan het nieuwe zorgcentrum Open 

Waard. 

 

We bouwen verder aan een sterke sociale en op elkaar betrokken 

samenleving in Oud-Beijerland.  Een samenleving die gekenmerkt wordt 

door solidariteit, respect voor elkaar, actief burgerschap van u en mij, 

veiligheid en leefbaarheid. Een gemeenschap van mensen met hart en 

zorg voor elkaar, zodat kinderen veilig opgroeien, jongeren zich kunnen 

ontplooien, volwassenen een volwaardige plek in onze maatschappij 

hebben en waar zorg voor onze ouderen is.  

 

En dan komen als vanzelf die bekende en betekenisvolle woorden van 

Toon Hermans (nee, dames en heren, géén familie van mij!) in gedachten 

en ik spreek ze graag hardop met u uit:  

Je hebt iemand nodig  
stil en oprecht  
die als het er op aankomt,  

voor je bidt en vecht  
Pas als die iemand 

met je lacht en grient, 
dan pas kan je zeggen... 

Ik heb een vriend 

En ik moet u zeggen dat ik daar als burgemeester in Oud-Beijerland in 

korte tijd al mooie en aansprekende voorbeelden van heb gezien. Ik denk 

dan in het bijzonder aan de 11-jarige Marit Nossent die op 18 november 

het eerste Oud-Beijerlandse jeugdlintje in ontvangst mocht nemen. Marit 

heeft, zo jong als zij is, de afgelopen jaren op verschillende manieren geld 

ingezameld voor het Prinses Beatrix Spierfonds en haar buurjongetje die 

een spierziekte heeft. Graag stel ik dit meisje als inspirerend voorbeeld 

aan ons allen voor!   



 

  

 

Uiteraard hopen wij dat het voorzichtig ingezette economische herstel zich 

ook in 2017 voortzet. Dat is ook goed voor u als inwoners en ondernemers 

in OBL en de Hoeksche Waard. 

 

Dames en heren,  

Als we het over de (nabije) toekomst hebben, gaat het natuurlijk over de 

plannen voor en de besluitvorming over de herindeling van de Hoeksche 

Waardse gemeenten. 

Onder het motto: ‘Beter één voordeur dan vijf rode lopers’ (gedeputeerde 

Rogier van de Sande) hakte de provincie op 5 juli de knoop door en 

concludeerde dat herindeling het beste is voor onze Hoeksche Waard.  Met 

als einddoel: een toekomstbestendige, bestuurskrachtige en slagvaardige 

gemeente die toegerust is op de huidige en toekomstige opgaven en 

problemen. 

Een gemeente die groot kan denken en klein kan doen. 

Inwoners, instellingen en bedrijven kunnen dan beter bediend worden en 

de nieuwe gemeente zal beter in staat zijn om de afstand met de inwoners 

klein te houden. Het voorgestelde alternatief van versterkte 

samenwerking biedt onvoldoende oplossing voor de huidige en 

toekomstige opgaven en problemen.  

En het is geen geheim dat de gemeenteraad en het gemeentebestuur van 

Oud-Beijerland dit hartgrondig beamen. Wij hebben er alle vertrouwen in 

dat de herindeling geen af- en inbreuk zal doen op de eigen identiteit en 

autonomie van elk van de zeventien dorpen en kernen.  

Ik begrijp de zorgen daarover wel! Het is aan u en mij om daar met 

gevoel en begrip mee om te gaan. En met vertrouwen in het gegeven dat 

gemeenschappen hetzelfde en zichzelf blijven ook al gaan ze op in een 

groter bestuurlijk geheel. Oud-Beijerland blijft Oud-Beijerland, Piershil 

blijft Piershil etc. 

Ik heb gezien en ervaren dat emoties zo hier en daar hoog oplopen. Dat 

hakken in het zand gaan. En als dat laatste het geval is kun je per 

definitie niet bewegen. Aan welke kant van de streep je ook staat. 



 

  

 

Ik roep alle politici en  bestuurders in de Hoeksche Waard op om juist nu, 

bij dit repeterende en al jaren spelende dossier het hoofd koel, maar het 

hart warm te houden. Elkaar werkelijk op te zoeken en te verbinden op 

gezamenlijke belangen en agenda. 

 

Die verbinding tussen mensen – ook en vooral over gemeentegrenzen 

heen – is zo ontzettend belangrijk. Maar, dames en heren, ik wil het 

gesprek niet voeren vanuit een ‘gestold’ waarheidsbeeld of karikatuur van 

de ander. Samen met uw leiderschap wil ik vormgeven aan een 

inspirerende, energieke, verbindende  en betekenisvolle agenda voor Oud-

Beijerland en de Hoeksche waard. Voor zichzelf en haar omgeving!!! 

Wij hebben elkaar hierin hard nodig!  

 

Zoals u weet, ben ik een ‘Tukker’ en ons motto is: praten is goed, doen is 

beter! Je kunt veel praten en problemen doorschuiven, maar dan word je 

als regio een hobbelpaard… Veel beweging, maar geen vooruitgang.    

En het Hobbelpaard Hoeksche Waard staat al sinds begin deze eeuw te 

hobbelen in een hoek van de kamer. 

 

Het spreekt voor zich dat wij daarom met meer dan gewone belangstelling 

uitkijken naar 22 februari… de dag waarop provinciale staten het 

Herindelingsadvies Hoeksche Waard behandelen.  

 

Ik spreek de hartelijke wens uit dat die verbinding tussen en met mensen, 

tussen en met gemeenten, tussen u en ons, ook dit jaar de rode draad is 

in ons bestuurlijk handelen. 

Wat ik bedoel te zeggen is dat wij de saamhorigheid die wij in ‘Beijerland’ 

hebben, moeten koesteren. Dát geeft warmte in een verwarrende wereld.  

 

Het is vandaag 2 januari. We kunnen terugkijken op een goede 

jaarwisseling. Er is een persoon te water geraakt. Ik hoop dat het goed 

met hem gaat. Geen grote incidenten, geen noemenswaardig gedoe…  en 



 

  

 

dat is mede te danken aan de inzet van heel veel mensen, zowel in het 

voortraject als tijdens de jaarwisseling. Daarom een compliment voor de 

medewerkers van politie, brandweer, ambulancedienst en gemeente. En 

niet te vergeten de organisatoren van het traditionele nieuwjaarsfeest. 

Verspreid over de nieuwjaarsnacht waren ongeveer 3.000 mensen 

aanwezig. Over het algemeen in opperbeste stemming. 

 

Wat 2017 ons brengen zal? Na een jaar waarin Donald Trump – tegen alle 

verwachtingen, weddenschappen en peilingen in – tot president van de VS 

wordt gekozen, waag ik mij niet meer aan toekomstvoorspellingen. 

Wat ik wel zeker weet, is dat wij het komend jaar zelf kunnen kiezen voor 

verbinding, woedeloosheid, verdraagzaamheid, hoffelijkheid en warmte. 

Kortom, wees een beetje lief voor elkaar!!! 

 

Al na 3 maanden, dames en heren, ben ik trots op Oud-Beijerland! 

Genoeg gepraat. Tijd voor een toost.  

Nogmaals een gelukkig en gezond 2017.  

Samen gaan we het maken! Proost!!! 

 

 

 


