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Raadsvergadering Bloemendaal, 16 december 2021. 

Geachte leden van de raad, 

Dames en heren, 

 

Totdat ik jou had wist ik niet 

Dat ik iets oversloeg 

Moest opgroeien en de wereld zien 

Door verschillende stadia van twijfel 

Geef me nog één kans om weer te dromen 

Nog één kans om weer te voelen 

Door jouw jonge hart 

Als je me maar voor één dag liet proberen 

 

Ik wil kerstmis door jouw ogen zien 

Ik wil dat alles is zoals het was 

Zoals het was toen ik een kind was, 

toen ik dacht dat de wereld van mij was 

Ik wil kerstmis zien, kerstmis door jouw ogen 

 

Ik zie de regen, jij ziet de regenboog verstopt achter de wolken 

Nooit bang om je liefde te laten zien 

Kun je me niet laten zien hoe 

Wil weer leren om te geloven 

De onschuldigheid in me terugvinden 

Door jouw jonge hart 

Help me om een manier te vinden, help me proberen 

In tegenstelling tot alle voorgaande jaren ben ik mijn 16e en laatste 

eindejaarstoespraak begonnen met de vertaling van twee coupletten en 

het refrein van één van mijn favoriete kerstnummers: Christmas 

Through Your Eyes van Gloria Estefan. 
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Mijn laatste eindejaarstoespraak want zoals u vorige week heeft kunnen 

lezen zal ik na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022, 

notabene op mijn verjaardag, stoppen met het raadswerk. De reden ligt 

hem in het feit dat de doelen die ik vier jaar geleden voor ogen had 

vrijwel allemaal gehaald zijn. Doelen voor nog eens vier jaar bleken 

lastig te formuleren. Daarom heb ik besloten mij te richten op een 

nieuwe uitdaging: lid namens het CDA van de commissie Voldoende 

Water en Waterkwaliteit bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.  

Bij het schrijven van deze laatste eindejaarstoespraak heb ik de teksten 

van alle eerdere eindejaarstoespraken erop nageslagen. Daarbij viel mij 

op dat er door de jaren heen een aantal terugkerende thema’s zijn 
geweest. 

2006: een jaar waarin één derde van de 17 gemeenteraadsleden en de 

helft van het college van B&W nieuw aantrad; 

2007: het jaar waarin besloten werd tot een fusie met de buurgemeente 

Bennebroek; 

2008 was een druk jaar en heeft van velen een extra inspanning 

gevraagd.  En gelukkig is dit allemaal weer gebeurd bij goede onderlinge 

verhoudingen; 

2009: het eerste jaar van de gemeente Bloemendaal met vijf 

dorpskernen: Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Bennebroek en 

Vogelenzang; 

2010: het jaar van de verdere ontwikkeling van de structuurvisie; 

2011: het jaar van de vaststelling van de structuurvisie; 

2012: het jaar van de voortgaande discussie omtrent de gemeentelijke  

huisvesting; 

2013: het jaar van de uitreiking van de drie Waarderingstekens voor 

jongeren; 

2014: het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen die de 

getalsverhoudingen in de raad drastisch wijzigde; 
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2015: een zeer bewogen jaar. Internationaal stond dit jaar o.a. in het 

teken van de vluchtelingenproblematiek, Syrië, Irak en Eritrea; 

2016: Maar ook in Bloemendaal blijven we roerige tijden beleven. Het 

recente ambtsbericht van waarnemend burgemeester Schneiders geeft 

gelukkig wel aan dat het in Bloemendaal weer beter gaat. Er wordt 

echter een kanttekening geplaatst bij de gemeenteraad; 

2017: het jaar van de benoeming van een nieuwe burgemeester; 

2018: het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen; 

2019: verdere voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet; 

2020: digitale vergaderingen van commissies en raad; 

2021: wederom digitale vergaderingen van commissies en raad, 

(tijdelijke) huisvesting statushouders, Blekersveld, Omgevingswet, 

project “Raadslid in de klas”, Programma Water en het vertrek van drie 

raadsleden. 

En dan 2022: het jaar waarin corona nog steeds invloed zal hebben op 

ons dagelijks leven. Welke invloed het zal hebben op de komende 

gemeenteraadsverkiezingen is nu nog niet geheel duidelijk. Wel weten 

we dat deze gespreid zullen worden over drie dagen. 

Dit geeft mij dan meteen de mogelijkheid toch weer eens in te gaan op 

de taken van raadsleden. 

Ik zet ze even op een rijtje: kaders stellen, controleren en 

volksvertegenwoordiging. En de laatste taak is misschien ook wel de 

belangrijkste! 

Raadsleden zijn er niet om de spelfouten in dossiers aan te wijzen en 

ook niet om zich te beperken tot procedurele zaken. 

Raadsleden zouden wel het zelfbewustzijn moeten bezitten om aan 

kritische zelfreflectie te doen. Dit kan leiden tot een professioneler 

houding binnen een beperkter aantal uren. 

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht is dit misschien 

iets om over na te denken! 
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Alle partijen zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen op deze 

verkiezingen. Programma’s, kandidatenlijsten, lijsttrekkers, campagne, 
folders, posters en sociale media. Eenieder probeert op zijn eigen 

manier kiezers ertoe te bewegen op zijn of haar partij te stemmen. 

Het is ook een periode waarin lijsttrekkers en andere kandidaten elkaar 

tijdens debatten figuurlijk in de haren vliegen. Dat mag natuurlijk maar 

ik spreek daarbij wel de hoop uit dat dat wel zal worden gedaan op basis 

van argumenten met respect voor elkaar en elkaars opvatting en zich 

men niet zal verlagen tot persoonlijke aanvallen. 

Ik denk dat op die manier de inwoners van de gemeente Bloemendaal 

het beste te motiveren zijn deel te nemen aan de komende 

gemeenteraadsverkiezingen. 

Een jaar is weer bijna voorbij. En aan het einde van 2021 wil ik toch een 

groot aantal mensen bedanken: de mensen op de publieke tribune voor 

zolang dat mogelijk was, de luisteraars die de vergaderingen volgden via 

internet, de pers, de leden van het college, het ambtelijk apparaat en de 

griffier met haar medewerkers. Ook dank aan de collega-raadsleden en 

duocommissieleden voor de samenwerking. En last but not least de 

bodes. Een natje en een droogje staan toch altijd maar weer klaar! 

Ik wens u allen en uw naasten nu reeds fijne Kerstdagen toe en een 

gelukkig, gezond en gezegend 2022. 

Ik sluit af met een gedicht afkomstig uit mijn eindejaarstoespraak van 

2019. Het is afkomstig van de website www.1001gedichten.nl en heeft 

als titel “Respect” 

 

Lopend door onze wereld van mensen, 

wil ik voor iedereen het volgende wensen. 

Niet alleen over respect te praten, 

maar ook iedereen echt in zijn waarde te laten. 

Zoals de wind een orkaan kan zijn, 

zo doen sommige woorden mensen pijn. 

Ieder mens is uniek op deze aarde, 

http://www.1001gedichten.nl/
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dus laat elkaar in zijn eigen waarde. 

Zoals water de aarde kan overspoelen, 

zul je respect moeten voelen. 

Zoals vuur je kan verwarmen, 

zo kan gebrek aan respect je verarmen. 

Onze aarde is alles wat we hebben met elkaar. 

En hebben we geen respect. 

Dan zijn we de sigaar. 

Als nog nestor van uw raad herhaal ik nog maar eens, en het lijkt een 

open deur, debatten te voeren en uitingen te doen op basis van juiste 

argumenten met respect voor elkaar en elkaars opvatting. 

Ik denk dat daarmee de inwoners van de gemeente Bloemendaal op een 

correcte manier vertegenwoordigd zullen en kunnen worden. 

 

 

 

 

 


