
Voorzitter,

Ik heb het een grote eer gevonden om ruim tien jaar – bijna elf – lang als raadslid de inwoners
van deze gemeente te mogen vertegenwoordigen.

Ik heb het werk als raadslid altijd met veel inzet en over het algemeen ook heel veel plezier 
gedaan.

Ik wil alle collega-raadsleden en ook de opeenvolgende collegeleden bedanken voor de prettige
samenwerking.

Ik wil ook alle griffiers, overige griffie-medewerkers en ook de vele ambtenaren die de 
raadsleden - en dus ook mij - in hun werkzaamheden hebben ondersteund daarvoor danken.

Ik heb in de afgelopen ruim tien jaar ontzettend veel geleerd, ben met heel veel onderwerpen 
en vraagstukken in aanraking gekomen en heb me over heel veel zaken een mening moet 
vormen.

Mede dankzij de vele goede gedachtewisselingen, zowel in de fractie, als in de commissies 
Samenleving en Bestuur & Middelen, als in de raad heb ik dat heel goed kunnen doen.

Daarom wil ik ook - in het bijzonder al mijn fractiegenoten - bedanken voor de vele goede 
vergaderingen die we hebben gehad.

Een speciaal woord van dank richt ik tot collega en fractiegenoot Andre Burger, met wie ik de 
afgelopen raadsperiode heel intensief heb samen gewerkt.

Hoewel we - of misschien wel juist omdat we - twee heel verschillende persoonlijkheden zijn, 
vormden we een prima tandem. We vulden elkaar heel goed aan en ondersteunden elkaar 
waar nodig en nuttig.

Andre, veel dank voor de goede en prettige samenwerking. Ik zal jou en ook de overige 
nieuwe fractieleden vanaf de zijlijn blijven volgen.

Ik heb er bewust voor gekozen om de komende jaren mijn tijd, energie en aandacht op andere
zaken dan de lokale politiek te richten, maar sluit een terugkeer zeker niet uit, want politiek 
heeft al heel lang mijn belangstelling en dat zal verwacht ik ook zo blijven.

Tot slot wens ik alle aankomende raadsleden veel wijsheid en plezier toe bij hun 
werkzaamheden als raadsleden.

Dank u wel. 


