
Nieuwjaars toespraak 
  
 
Goedenavond, dames en heren. 
 
Van harte welkom en namens het bestuur van Wijkraad Centrum een goed, gelukkig en 
bovenal gezond 2017 gewenst. Mooi dat u er bent om met elkaar vanavond de start van het 
nieuwe jaar te vieren. Ik weet niet hoe het u is vergaan, maar voor mijn gevoel is 2016 
omgevlogen. 
 
Als je iets deelt met elkaar heb je meer, vertelde ik afgelopen jaar in mijn 
nieuwjaarstoespraak. En eigenlijk is dat met de wereld om je heen precies hetzelfde, gaf ik 
aan...als je deelt heb je meer. 
 
De vraag die zich voordoet is, HOE doe je dat dan? 
 
We leven hier als vrije en gelijkwaardige mensen samen; zonder discriminatie en met 
respect voor elkaar! Dat is een mooie volzin die je vaak hoort. Maar er zijn in onze omgeving 
ook verstoringen van deze gelijkwaardigheid, mede veroorzaakt door tegenstrijdige en 
(persoonlijke) belangen. Kijk naar de belangen van jullie als bewoners, het 
gemeentebestuur, als lid van de gemeenteraad, of die van horeca ondernemers, van 
verenigingen zoals de BCV of de Metworst en ga zo maar door. Dat belang verhoudt zich 
niet altijd tot elkaar. Wat plezier is voor de een, is overlast voor de ander. Wat voor jou 
vanzelfsprekend is, stuit op onbegrip van de ander. 
 
Er wordt in steeds grotere mate een beroep gedaan op de wijze waarop wij met z’n allen 
verbindingen kunnen leggen tussen en met partijen, deze met elkaar laten spreken en onze 
verbondenheid laten bekrachtigen. Verbondenheid van ons allen is het centrale thema om 
onze leefomgeving verder te helpen. Oók als het ogenschijnlijk onmogelijk lijkt: houd altijd 
die verbondenheid. Niet alleen door mailtjes te sturen of via de media een weg te 
zoeken….drink gewoon eens een kop koffie met elkaar en PRAAT over zaken waarover je 
het oneens of juist heel eens bent. Niet vanuit een vooringenomen houding, maar open en 
oprecht geïnteresseerd. 
 
Door met elkaar in gesprek te blijven en elkaars verschillen te respecteren, komen we veel 
verder dan door tegenstellingen te vergroten. Door standpunten met elkaar te delen, komen 
we verder. Dan vormen de talrijke sociale verbindingen die we hebben in ons centrumgebied 
ineens een stevig fundament in deze sterk veranderende tijd. 
 
Het vermogen om samen onze leefomgeving vorm te geven, daar ben ik bijzonder trots op 
en daar blijf ik mij samen met het bestuur graag voor inzetten. We hebben elkaar nodig. 
Meer dan ooit. Positieve krachten zijn nodig en zijn in onze buurt gelukkig ook volop 
aanwezig. 
 
Laten we er met elkaar een mooi jaar van maken! Proost! 
 



 


