Geachte voorzitter, Geachte leden van de Gemeenteraad,
Leden van het college van B&W,
Commissaris van de Koning,
Burgemeesters van de gemeenten De Marne, Winsum en Eemsmond,
Beste Bedumers,
Lieve familie, vrienden en oud-collega’s. Fijn dat u er allemaal bent !
Bedankt voor het hartelijk welkom in Bedum.
Toen ik precies zeven weken geleden, op woensdag 14 december, werd benoemd
tot waarnemend burgemeester van Bedum, kreeg ik de nodige reacties. Vaak
werd aangegeven dat iemand het ‘geweldig’ vond. En als ik dan instemmend
reageerde, meestal met erachter aan iets als ‘ja, een unieke kans’, kwam er
vrijwel direct erna een vraag: of ik het niet ook spannend vond? Ja, natuurlijk.
Geweldig spannend.
Hiermee had ik de twee thema’s te pakken die de rode draad vormen voor deze
toespraak: 1) geweldig en 2) geweldig spannend.
Geweldig
Drie dingen daarover:
- Ten eerste: ik geloof in de kracht van de overheid, en in die van de lokale
overheid in het bijzonder. Bedum staat dicht bij de eigen inwoners en weet
goed wat er leeft. En dat is een prachtige uitgangspositie om samen plannen
te smeden en samen plannen uit te voeren. Want steeds meer gaat het zo:
samen. Soms is er veel gemeente nodig; soms weinig. Belangrijk is dat we
samen optrekken. Of het nu gaat om de zorg, om de koers van nieuwe
gemeente, of in onze strijd tegen de huidige gaswinning. Eendracht maakt
macht.
- Ten tweede: ik woon al 20 jaar in de buurgemeente van Bedum. Op de fiets
heb ik de nodige kilometers afgelegd langs het Boterdiep. En ook langs het
Reitdiep. Op 14 december dacht ik nog niet veel Bedumers te kennen, maar
inmiddels weet ik wel beter. Eigenlijk kennen we elkaar in noord-Nederland
allemaal. En dat maakt dat ik me nu ook erg welkom voel. We hebben een
gezamenlijk verleden, en nu dus ook weer een heden. Ik vind het erg leuk
jullie hier weer te treffen.
- Ten derde is het precies dat: het verleden is nooit ver weg. Voor je het weet,
sta je er weer middenin, en als je niet oplet, wordt het verleden gewoon weer
je toekomst. Op vrijdag de 13e januari reed ik midden op de dag met stralend
weer van Zuurdijk, via Schouwerzijl en Winsum naar Onderdendam. En ik
raakte ontroerd door het landschap. In Drenthe vinden ze het hier maar een
lege boel, zo bekende me vorige week nog iemand. Maar ik zie geen leegte,
alleen ruimte. En dat prachtige licht. Misschien heeft het te maken met waar
ik ben opgegroeid – de Flevopolder, met ook erg veel ruimte, of met het
gegeven dat het Groninger land mijn moeders geboortegrond is. U zult me
niet kunnen betrappen op een overdreven historische kennis, maar ik voel me
geworteld in Groningen. Hier hoor ik thuis.
Geweldig spannend
Dan geweldig spannend. Waarom is het naast geweldig ook geweldig spannend
om waarnemend burgemeester te zijn van Bedum:
- Om te beginnen doe ik dit voor het eerst. Ik ben erg nieuwsgierig hoe ik
invulling ga geven aan de rol van burgemeester. Voor mij een rol die huisarts
en helikopter tegelijk is: dichtbij waar gewenst en in de observatierol als dat
gevraagd wordt. Als ik dat de laatste weken in Drenthe zei, ging iedereen
hard lachen. In Drenthe hebben ze me het afgelopen jaar vooral leren kennen
als trekker, als initiator. En dus zeiden ze dat ik vast veel ging leren: op mijn
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handen zitten, en mijn mond zo af en toe eens houden. Precies. Ik ga nog
veel leren. En ik hoop dat u me daar bij helpt. Dat Bedum me mijn grenzen
laat verleggen, is ook al gebleken toen ik eind 2016 al op een soort informele
kennismaking was in Noordwolde. Op siepelnijs.nl is mijn bezoek aan de
Siepeltoren te zien. Ik lach op de foto’s nog wel, maar voor iemand met
geringe liefde voor hoogtes was het een behoorlijk spannende onderneming...
Ten tweede is er veel te doen in die krap twee jaar: zoals ik al zei, is de rol
van burgemeester nieuw voor me. Daarnaast ken ik Bedum wel, maar wil ik
de gemeenschap graag goed leren kennen. En dat wordt nog aanpoten! Ik
laat me dus van harte uitnodigen; andersom ga ik mijn best doen u op te
zoeken.
Ten derde, en zeker niet het minst belangrijk: we hebben samen veel werk te
verzetten. Ik noem een paar dingen: het versterken van woningen en
schoolgebouwen, het op peil houden van wegen en voorzieningen, het
centrumplan, de nieuwe 380 kV-verbinding, werkgelegenheid en
bereikbaarheid.
o De feiten en gevoelens rond de gaswinning hebben uiteraard mijn
aandacht. Zondag met Lubach en De Stille Beving lieten dit weekend
zien hoe onmacht en onrecht voelen. De manier waarop mijn
voorganger zich hiervoor heeft ingezet, wil ik graag als voorbeeld
nemen.
o Daarnaast is de herindeling voor Bedum bijzonder: bij alle eerdere
herindelingen bleef Bedum Bedum. Nu gaat Bedum voor het eerst op
in iets groters. Ik hoop samen met u, de gemeenteraad, maar ook met
de Bedumers, na te denken over wat er belangrijk is in de nieuwe
gemeente. Hoe organiseren we weer nabijheid en professionaliteit op
die grotere schaal? Ik praat er graag over door met u!

Geweldig en geweldig spannend: dat is het. Maar het is gewoon al begonnen.
Tot slot wil ik nog enkele woorden van dank spreken: dank aan de
gemeenteraad, het college en de gemeentelijke organisatie voor het vertrouwen
dat u in me heeft. Dank aan alle inwoners en instellingen voor de hartelijke
ontvangst: of het nu op de nieuwjaarsreceptie was, in een café of bij een bezoek
aan de toren van Westerdijkshorn– ik voel me welkom. Dank ook aan Henk
Bakker. Je hebt de gemeente als oud-burgemeester gebracht tot waar we nu
staan. En dat is heel ver. Ik dank je voor de tijd die je al hebt genomen om
kennis aan me over te dragen en voor je bereidheid om dat te herhalen wanneer
ik daar behoefte aan heb. Dat is een prettig vangnet.
En dank aan al diegenen die hier zijn en die me al wat langer kennen. Ik vind het
erg mooi dat jullie hier zijn om dit moment mee te maken. Mijn ‘oudste’ vriendin
Marie Josee uit Rotterdam, mijn vader en zusje, mijn parttime parents, mijn oudcollega’s, oud-fractiegenoten, vrienden en vriendinnen, schoonfamilie, de
overbuuf en Steven. Zonder jullie was ik niet geworden wie ik ben; zonder jullie
had ik hier nu niet gestaan. Bedankt!
Ik hoop iedereen zo de hand te schudden, zeker ook degenen die in de hal van
het gemeentehuis hebben plaatsgenomen, om een goede start te maken met
onze samenwerking.
Aan u weer het woord voorzitter! Bedankt!
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