
Nieuwjaarstoespraak De Ronde Venen 

8 januari 2018 
 

 

Beste mensen, 

 

graag wil ik – voor zover dat nog niet in de zaal hiernaast is gebeurd – u  allemaal het allerbeste 

toewensen voor het nieuwe jaar: een gezond, veilig en vrolijk 2018! 

 

Voor u staat een gelukkige burgemeester, een gelukkig mens. 

 

Dat is niet alleen omdat ik sinds 22 november vorig jaar voor een nieuwe periode uw burgemeester 

mag zijn. 

Dat is vooral omdat ik hier met zoveel betrokken mensen uit de gemeente sta. 

 

U vertegenwoordigt met elkaar vele groepen uit De Ronde Venen, die allemaal op de één of andere 

manier bijdragen aan een sociale, leefbare en veilige gemeente. 

 

Dat is waar ik het in deze nieuwjaarstoespraak graag over wil hebben: op een positieve manier 

samenleven lukt alleen maar door met elkaar samen te werken. 

En als ik dan terugkijk op het afgelopen jaar, maar vooral kijk naar wat ons het komende jaar te 

wachten staat, heb ik daar heel veel vertrouwen in. 

 

2018 is het jaar waarin de verkiezingen voor de gemeenteraad plaatsvinden. Dat betekent dat u mag 

gaan stemmen, maar ook dat de wethouders en gemeenteraadsleden die hier aanwezig zijn nog niet 

weten hoe hun bestuurlijke toekomst eruit ziet. 

Wel weet ik dat - of het nu om de huidige gemeenteraad gaat of om de nieuwe raad, om de huidige 

wethouders of misschien om anderen - het in deze tijd meer dan ooit gaat om samenwerking met 

inwoners, organisaties en bedrijven uit onze gemeente. Dat kan alleen maar slagen wanneer we als 

gemeentebestuur onderling goed samenwerken, en als raad, college en gemeentelijke organisatie 

gezamenlijk met de samenleving. De basis ligt vind ik bij die onderlinge samenwerking binnen het 

gemeentebestuur. Rond de verkiezingen worden logischerwijs de verschillen uitvergroot. Gelukkig is 

bij iedereen het besef aanwezig dat je daarna weer moet samenwerken en de verschillen moet 

overbruggen. 

 

Het gaat goed 

We willen het met elkaar goed hebben in onze gemeente. En over het algemeen gaat het goed in 

Nederland en heel goed in De Ronde Venen. In sociaal economisch opzicht doen we het op vele 

fronten beter dan gemiddeld in Nederland. Zo stonden we om een concreet voorbeeld te noemen op 

de vijfde plek op de lijst van weekblad Elsevier van gemeenten met een 'sterke economie en kansen 

op de arbeidsmarkt'.  

Maar binnen onze gemeente zijn er ook grote verschillen als het er om gaat in welke mate mensen dit 

persoonlijk ervaren, het welzijn en de welvaart ligt niet voor iedereen gemakkelijk binnen bereik.  



 

Het is mijn overtuiging dat wij áls gemeente juist extra ons best moeten doen voor en met mensen die 

de gemeente het hardst nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze er alleen voor staan en de problemen 

die ze hebben niet meer zonder hulp zijn op te lossen. Het innovatiebudget vanuit het Sociaal Domein 

maakt daarbij nieuwe dingen mogelijk. Zo komt er in 2018 bijvoorbeeld een zogenoemde financiële 

winkel: hulp om te voorkomen dat mensen in de schuldhulpsanering terecht komen. 

 

En als ik het heb over “de gemeente nodig hebben”, dan wordt op zo'n avond als vanavond met uw 

massale aanwezigheid weer extra benadrukt, dat ik het dan niet alleen heb over het 

gemeentebestuur, maar over ons samen als gemeenschap. 

 

Vooruitgeschoven posten 

In ons midden zijn vele vertegenwoordigers van wijkraden en dorpscomités. U bent met elkaar voor de 

gemeente de vooruitgeschoven posten in onze kernen en wijken. Dat doet u vandaag de dag samen 

met allerlei belangen- of initiatiefgroepen die bijvoorbeeld aan de hand van een concreet onderwerp 

actief zijn.  

Het afgelopen jaar hebben we veel voorbeelden voorbij zien komen die hebben geleid tot 

besluitvorming, waaraan het werk in de kernen en wijken ten grondslag lag.  

Zo krijgt het Zwanenpark in Vinkeveen een totale make over. En gaat in 2018 de eerste paal de grond 

in voor een nieuw zwembad in Abcoude. Het groenbeleidsplan is gemaakt door inwoners, De Hoef 

heeft met haar circa 1.000 inwoners haar eigen dorpsvisie geschreven 

 

Het zal de komende jaren meer en meer zo zijn dat beleid en plannen niet worden gemaakt in het 

gemeentehuis in Mijdrecht, maar in de wijken en kernen. U speelt daar een zeer belangrijke rol in.  

2018 wordt in die zin met de nieuwe raad een spannend jaar. Steeds vaker zal de raad gaan kiezen: 

waar gaat het gemeentebestuur over, en waar gaan de inwoners zelf over? 

Er staan een paar grote beslissingen op stapel waar nu al honderden inwoners bij zijn betrokken: de 

concretisering van de nieuwe bestemmingsplannen voor de Vinkeveense Plassen en het 

buitengebied. Deze bestemmingsplannen moeten de balans vaststellen tussen wat er mogelijk is aan 

ontwikkelingen en wat niet. En nu – ik vat het maar kort samen – de grote variant voor het 

centrumplan Vinkeveen niet doorgaat, zal de gemeente zich met u gaan bezighouden over hoe de 

noodzakelijke verbeteringen dan wél gaan worden gerealiseerd.  

 

Veilige woonomgeving 

Ook vanavond zijn er weer vertegenwoordigers van de politie en brandweer aanwezig. Met hun 

professionele aanpak lukt het ons met elkaar te werken aan een veilige woon-, werk-, en 

leefomgeving. Voor iedereen die persoonlijk te maken heeft gehad met een inbraak, ongeval of 

bijvoorbeeld een brand, is dat natuurlijk dramatisch. Dat afgelopen vrijdagnacht de wagen van de 

dierenambulance is uitgebrand is daar een voorbeeld van. Overigens prachtig dat na een actie op 

Facebook inmiddels meer dan 13.000 euro is gedoneerd voor een nieuwe wagen! En het bedrag stijgt 

nog steeds. 

De precieze criminaliteitscijfers over het afgelopen jaar worden binnenkort gepresenteerd, maar ik kan 

daar nu al over zeggen dat we over het afgelopen jaar gelukkig een sterke verbetering zien: minder 

misdrijven en regelmatig tastbare fraaie opsporingsresultaten. Zo zijn vorige week nog door kennis 

van de lokale criminaliteitsontwikkeling door gerichte inzet van de politie drie aanhoudingen verricht. 

Criminele jongeren uit onze eigen gemeente worden via een persoonsgerichte aanpak geleid tot 



andere activiteiten; voor zover dat niet werkt wordt er zo op ze gelet dat ik inmiddels klachten uit 

andere gemeenten begin te krijgen. 

 

'Veilig in en om het huis' is ons motto. Ik wil die lijn graag doortrekken voor de komende periode. In het 

nieuwe integrale veiligheidsplan zal daarbij het thema verkeersveiligheid worden toegevoegd.  

 

Nu komt voor vaste bezoekers aan deze jaarlijkse receptie de saaiste passage: 

mensen die hier eerdere jaren zijn geweest, weten dat ik er altijd op wijs dat de professionals hun 

werk niet kunnen doen zonder de hulp van uw oren en ogen in uw buurt. De volgende oproep kan 

bijna alleen voor de nieuwe bezoekers bestemd zijn: wordt vanavond hier ter plekke nog lid van 

Burgernet. Het is één van de makkelijkere manieren waarop u uw onmisbare bijdrage kunt leveren.  

 

Samenwerking 

Eerder noemde ik al dat u en de gemeente op sommige terreinen afhankelijk zijn van andere 

overheden en professionele organisaties. Daarom ben ik blij dat de samenwerking met bijvoorbeeld de 

provincie, het waterschap Amstel Gooi en Vechtstreek, Recreatie Midden Nederland en de 

woningbouwvereniging GroenWest over het algemeen prima verloopt. Dit komt misschien over als een 

obligate opmerking, maar na soms scherpe discussies bereiken we gelukkig veel. Zo zet GroenWest 

in 2018 grote stappen om de duurzaamheid van de bestaande woningen te verbeteren. Met de 

provincie zijn we in overleg om de wensen van onze inwoners in de bestemmingsplannen ook 

mogelijk te maken. Soms botsen die op onderdelen met de uitgangspunten van de provincie. Met het 

Waterschap en Recreatie Midden Nederland wordt gekeken naar recreatieve ontwikkelingen zonder 

dat de waterkwaliteit wordt aangetast. Mooi als in 2018 duidelijk wordt wat er kan gebeuren met de 

Klinkhamerlocatie  in samenhang met de zandeilanden 4 en 5. 

 

Betrokkenheid 

Eén van de meest bijzondere en prijzenswaardige kenmerken van onze gemeente vind ik altijd de 

betrokkenheid van particuliere mensen, bedrijven en organisaties bij goede doelen. Als ik voor 2018 

alleen al eens zou bijhouden wat via onze lokale media wordt gepubliceerd aan resultaten, zou ik 

denk ik alsnog versteld staan van het resultaat. Volgend jaar meld ik u de uitslag. 

De soort acties en doelen zijn zeer gevarieerd: van kerstbomen verkoop en nieuwjaarsduiken voor de 

Voedselbank, van sponsorwandelen zoals de 12 uur van De Ronde Venen en andere acties voor 

kankeronderzoek, het hospice of inloophuis 't Anker. Er wordt verder gekeken dan de 

gemeentegrenzen, denk bijvoorbeeld aan de Stichting Barbarugo (werkgelegenheid in Ghana) of de 

Stichting Welzijn Wajir (gezondheidszorg in Kenia). Ook kerkelijke organisaties zijn binnen onze 

gemeente tot ver daarbuiten actief. Op de kramenmarkt – die u wellicht al heeft bezocht - heeft u 

nader kennis kunnen maken met veel van deze activiteiten. Laat u vooral inspireren! U krijgt het druk 

vanavond: Burgernet, goede doelen kramen, en als u in het buitengebied woont en zich nog niet heeft 

aangemeld, loop ook nog even langs de kraam voor de glasvezel in het buitengebied 

 

In de loop van het jaar kom ik allerlei organisaties op het gebied van gezondheid, sport, recreatie, 

cultuur en historie tegen. Bij traditionele festiviteiten als de Rap & Ruig Race, de feestweken of langs 

de sportvelden en bij nieuwe hoogtepunten als De Ronde Venen Marathon (de tweede editie is op 

zondag 18 november, ik noem het alvast maar even, dan kunt u bijtijds beginnen aan de training). 

Maar ook bij lezingen en de vele muziek- en dansuitvoeringen die weer bijdragen aan de verrijking en 

inspiratie van de geest. Komende vrijdag kunnen we elkaar weer tegenkomen op een zeer bijzondere 



avond ter gelegenheid van het 20 jarig-jubileum van Fotoworkshop De Ronde Venen: alvast van 

harte! 

 

Ik weet zeker dat er mensen in deze zaal aanwezig zijn die als gewone geïnteresseerde inwoner op 

de receptie komen of aanwezig zijn vanuit een groepering die ik niet direct heb genoemd. Ongetwijfeld 

doe ik sommigen tekort door hen hier niet specifiek te noemen, maar weet dat deze gelukkige 

burgemeester gelukkig is mede dankzij uw tomeloze energie en inzet voor onze gemeenschap. 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 

Voor ik ga afsluiten wil ik nog terugkomen op de al eerder genoemde gemeenteraadsverkiezingen van 

21 maart aanstaande.  

Ik verheug me erop, de aanloop ernaar toe levert ongetwijfeld vele hilarische momenten op: welke 

lijsttrekker is deze keer het meest fotogeniek? Ik mis het ook: als er sprake zou zijn van de gekozen 

burgemeester kon ik alle campagne trucs weer uit de kast halen, nu mag ik slechts van de zijkant 

toekijken. Zelfs plakken van posters mag niet meer. 

 

Aan u is gevraagd of u de partijen nog wat wilt meegegeven: uw inbreng op de borden zal bij hen 

terecht komen. Een paar opvallende zaken wil na een eerste vluchtige blik alvast noemen. 

– 

– 

– 

Ik geef nog één ding mee voor de verkiezingen: bij alles wat we in de gemeente doen, heb ik steeds 

voor ogen dat we dat in het bijzonder ook doen voor de generaties ná ons. Dat zijn we met elkaar 

verplicht. Jongeren zijn actief in de gemeente, maar zijn als belangengroep niet altijd vanzelfsprekend 

in beeld. 

 

In dat verband heb ik de vijf inwoners in onze gemeente die precies op 21 maart aanstaande 18 jaar 

worden, en op hun verjaardag voor de eerste keer mogen stemmen, uitgenodigd om hier aanwezig te 

zijn.  

Vier daarvan gaven positief gehoor aan dit verzoek, ik ga ze zo wat vragen stellen. Dat zijn vier van de 

vijf jongeren, hetgeen ruim boven het opkomstpercentage is bij de gemeenteraadsverkiezingen in 

2014 van 60,3%.  

Als u weet dat bij de Tweede Kamer verkiezingen begin vorig jaar het opkomstpercentage in onze 

gemeente  86,3% was, dan begrijpt u dat we met elkaar nog steeds wat te winnen hebben.  

 

Graag nodig ik uit om naar voren te komen  

Annabelle Out,  

Thomas Out  

Gido Sluys en 

Nathan Wilnis 

 

 

Afsluiting  

Dank aan Greet de Haan en leerlingen van Kunst de Ronde Venen. 

Dank aan organisatoren van de gemeente, de Boei en in het bijzonder Floor Groenendijk die dit jaar 

voor de 25e keer de kramenmarkt heeft georganiseerd. 


