
Nieuwjaarstoespraak CDA ALV maandag 15 januari 2018  

Laat ik beginnen met u allen een gelukkig  2018 toe te wensen. Ik wens u een 
hoopvol jaar, waarin we gezond mogen blijven, wensen worden vervuld, waar 
dromen waarheid worden, geluk ons toelacht en we voorspoed kennen.  Ik 
wens u ook moed en kracht toe, nodig om eventuele teleurstellingen en 
tegenslagen te kunnen dragen.   
 
Net als de meeste mensen kijk ik aan het einde van het jaar terug op de vele 

mooie momenten.  En op de momenten van verdriet en gemis. Want die waren 

er ook. Ik sta stil bij het overlijden van dierbaren.  

Van alles wat er in 2017 is gebeurd,  zijn er een paar gebeurtenissen die ik zou 

willen noemen: ik denk bijvoorbeeld terug aan de grote explosie tijdens een 

concert van Ariana Grande in Manchester, de aanslag in Barcelona en de chaos 

die ik zag op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius door natuurgeweld,  en ik 

besef hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn als mens.  

Als we naar de sport kijken hadden we een succesvol jaar met onder andere de 

historische overwinning van Tom Dumoulin in de Giro dÍtalia , de unieke winst 

van het EK in eigen land van de vrouwenvoetballers,  Feyenoord voor het eerst 

in achttien jaar weer landskampioen en Sjinkie Knegt met zijn gouden plak op 

het WK shorttrack.   

Ik heb respect voor lokale ondernemers en andere initiatiefnemers die zich met 

verve inzetten voor onze gemeente door sportieve en andere evenementen te 

organiseren voor jong en oud, zoals de Twenterandrun en tot de nek in de 

drek, deze nieuwe initiatieven moeten we omarmen en koesteren. Het zorgt 

voor reuring , geeft gemeenschapszin en is een positieve stimulans voor de 

gehele gemeente.  

Politiek gezien hebben we Donald Trump die in januari 2017 is begonnen als 

president van Amerika. En is ons eigen land kennen we de lange formatie voor 

Kabinet Rutte III een feit werd.  

De samenleving verandert en de overheid verandert mee. Soms veroorzaken 
deze veranderingen gevoelens van onzekerheid, maar ze brengen ook nieuwe 
onvermoede mogelijkheden.  
De overheid neemt niet langer zaken uit handen van de burger, maar springt in 
de bres voor degenen die het echt nodig hebben. Dat past prima binnen onze 



CDA principes. Het initiatief voor beleid en uitvoering wordt meer en meer 
bij ons als inwoner neergelegd. We gaan daarbij uit van de kracht van mensen 
en hun talenten.  Een volwaardig inkomen, goed onderwijs, passende 
huisvesting en een veilige woon - leefomgeving zijn belangrijk voor iedereen. 
De decentralisaties, met name in het sociaal domein, die de overheid heeft 
overgedragen aan de gemeenten, vormen een grote uitdaging.  Niet alleen 
komen er nieuwe taken op gemeenten af, maar tegelijkertijd wordt er ook flink 
bezuinigd. Gemeenten moeten dus meer doen met minder geld. Dit gegeven 
biedt ook kansen: voor het eerst krijgt  één partij, de gemeente, zeggenschap 
over praktisch het hele sociale domein. De decentralisaties maken het 
gemeenten mogelijk dwarsverbanden te leggen tussen de Wmo/Awbz, de 
jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. Dat betekent wat mij betreft: 
inzetten op preventie en ondersteuning bundelen en efficiënter aanbieden. 
Zorg op maat.  
De maatschappelijke veranderingen hebben tot gevolg dat we worden 
uitgedaagd om creatieve oplossingen te bedenken in en voor onze 
eigen omgeving. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf.   
 
Medio  2017 hebben we als bestuur en enkele fractieleden een aanvang 
gemaakt met het verkiezingsprogramma en in het najaar hebben we dat 
programma met elkaar in een ALV vastgesteld. Het is duidelijk wat onze CDA 
thema's zijn en waar we de verkiezingen mee in gaan. Het is helder welke 
doelen wij als partij voor ogen hebben en ook hoe we die doelen concreet 
handen en voeten willen geven.  We hebben kandidaat-raadsleden die 
enthousiast en creatief zijn, laten we ons met elkaar  inzetten voor ons CDA 
zodat we in maart een goede uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 
neerzetten.  Het zal hard werken worden, maar ik geloof dat het kan lukken, 
samen, met elkaar.  
 
Wij zijn allemaal ambassadeurs van onze gemeente en zeker onze 
bestuursleden en fractieleden. Dat doen we niet alleen door het te zeggen, 
maar natuurlijk ook door het te laten zien en vooral door het gewoon te doen. 
Omzien naar elkaar, met respect voor elkaar en elkaars mening. Dat we durven 
dromen, durven geven, doen wat we graag willen doen, dicht bij ons hart 
blijven en dat we ons hart laten spreken. 
Laten we er dit nieuwe jaar weer iets moois van maken, in goede gezondheid 
en met oog voor elkaar.  
Twenterand is een gemeente die het waard is, een gemeente om trots op te 
zijn. Ook in 2018.  
 


