
Nieuwjaarstoespraak 

Beste aanwezigen, 

Bedankt dat jullie de tijd en gelegenheid hebben gevonden om hier aanwezig te zijn. 

Inmiddels mag ik als bekend veronderstellen dat onze voorzitter (Henny) heeft 

aangegeven zijn functie per 1 januari 2018 neer te leggen en zich op andere zaken te 

willen richten.  

Daarom allereerst natuurlijk een woord van dank voor Henny. Hij heeft ruim 11 jaar de 

belangen van onze wijk op uitstekende wijze behartigd. Hij was een bevleugeld 

voorzitter voor het bestuur.  

Hoewel hij zelf niet (meer) woonachtig was in het Centrumgebied, heeft hij steeds het 

beste voor gehad met onze wijk. Hij is een van de drijvende krachten geweest achter de 

afspraken die nu gemaakt zijn en nader uitgewerkt worden tussen gemeente, horeca en 

bewoners in de wijk. Bij hem stond, en ik ben er van overtuigd dat dit ook het geval zal 

blijven, de leefbaarheid binnen onze wijk voorop. Dat er daarbij momenten waren 

waarop het niet helemaal – soms helemaal niet – ging op een manier die het bestuur en 

hij wenselijk vonden, is niet bijzonder. Dat behoort bij de positie van de wijkraad 

binnen de gemeente. Wij kunnen onze ideeën en wensen voorleggen aan het 

gemeentebestuur, wij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan dat bestuur, 

maar uiteindelijk beslist het gemeentebestuur. Duidelijk mogen zijn dat Henny in de 

contacten met het bestuur van de gemeente op zijn best was. Wij zullen hem en zijn 

inbreng gaan missen. Ik hoop – en ga er ook wel van uit – dat wij nog steeds een beroep 

op Henny’s kennis van zaken mogen doen in de voorkomende gevallen. 

Henny, bedankt!!!!!!! 

 

Na deze lovende woorden voor onze scheidende voorzitter ligt hier voor mij een 

moeilijke taak. Ik mag Henny opvolgen. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn 

medebestuursleden en ik de onder Henny ingeslagen weg zullen volgen. Tijdens de 

vorige bewonersbijeenkomst – in oktober – heb ik aangegeven wat er zoal is gebeurd in 

de achterliggende periode. Daar wil ik het nu graag bij laten en alleen nog even stilstaan 

bij wat ons de komende tijd te wachten staat; voor welke opdrachten/vragen de wijkraad 

komt te staan. 

 Allereerst is er het voortdurende overlegproces met het college en de 

horecaondernemers om gezamenlijk afspraken te maken om de leefbaarheid van 

onze wijk zo goed mogelijk in stand te houden. In dat kader is het voor ons van 

belang wat jullie als bewoners daarvan vinden. Die mening/kennis willen wij in 

de overleggen meenemen. Ik zou dan ook ieder van jullie willen oproepen om 

opmerkingen/stand- en aandachtspunten aan ons te melden. Dat kan via de 

website van de Wijkraad of door het te melden aan een van de bestuursleden. 

 

 Er is met regelmaat overleg met (vertegenwoordigers van) de gemeente met 

betrekking tot zaken die de leefbaarheid in de wijk (kunnen) raken. Daarbij kan 

(onder meer) gedacht worden aan wijzigingen in de verkeerssituatie of onderhoud 

(dan wel gebrek daaraan) van trottoirs en wegen en groen in de wijk 

 



 Samen met andere dorps- en wijkraden wordt – in overleg met het bestuur van de 

gemeente – gekeken naar doel en taak van dorps- en wijkraden. Dat speelt te meer 

nu er geluiden zijn dat er op enig moment sprake zal zijn van een schaalvergroting 

(fusie) van de gemeente. In dat kader krijgen dorps- en wijkraden meer dan 

voorheen een taak om de eigenheid van de kernen (mede) te waarborgen 

 

 Momenteel loopt het traject (in samenwerking met de andere dorps- en wijkraden) 

om vrijwilligers te zoeken – en op te leiden – voor het gebruik van de AED’s die 

geplaatst zijn/worden 

 

 Tot slot meld ik nog de vacature die wij nu – door het vertrek van Hennie – 

hebben voor een bestuurslid. Als je iets wil betekenen voor je wijk, ben je van 

harte welkom. 

 

Ik wens jullie allen namens het bestuur een goed 2018 toe. 


