NIEUWJAARSSPEECH 2019
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is Jurgen van der Poel vanavond weer bij ons. Hij zorgt
weer voor de muziek. Je doet dat altijd met veel enthousiasme, Jurgen. En, dames en heren,
Jurgen hoort uw waardering maar al te graag.....
Goedenavond en van harte welkom namens de gemeenteraad en het college van B&W.
Welkom in úw huis van de gemeente. Een bijzonder woord van welkom aan de
vertegenwoordigers van onze brandweer, politie en EHBO. U bent dag en nacht paraat als
het er echt om gaat. Bedankt voor uw inzet in het afgelopen jaar! Welkom ook de collegabestuurders. En zeker wil ik de echtparen die het afgelopen jaar vierden dat ze 50 of 60 jaar
getrouwd zijn, hartelijk welkom heten. De mensen die hier nieuw zijn komen wonen: fijn
dat u bij ons bent. Fijn dat u met ons Koggenland maakt. En ik wil zeker ook noemen de
mensen die ik dit jaar namens Zijne Majesteit onze Koning het Nederlanderschap mocht
verlenen. Tenslotte zie ik tot mijn grote vreugde ook weer een aantal van onze
medewerkers onder ons. Fantastisch dat u er allemaal bent om samen het nieuwe jaar in te
luiden. Dit is de zesde nieuwjaarsontmoeting die ik in Koggenland mag meemaken. Waar we
in verbondenheid bij elkaar zijn.
Dames en heren, deze nieuwjaarsontmoeting heeft als motto “nieuwe kansen”. Ik zal daar
zo wat meer over zeggen. Maar eerst wil ik ingaan op de rol die uw gemeente voor u kan
en ook moet vervullen. Ik vind het de opdracht van de gemeente, héél alert te reageren op
de veranderingen in de samenleving. Niet grillig, niet wispelturig, niet stuurloos alleen maar
reageren. En vooral niet onbezonnen. Maar wel alert. Tot het uiterste gespitst op wat de
samenleving nodig heeft. Voorop staat, dat zowel zij die politiek-bestuurlijk
verantwoordelijk zijn, als zij die ambtelijk verantwoordelijk zijn, zich heel zorgvuldig moeten
richten op wat hen nu en morgen te doen staat. Op wat inwoners echt nodig hebben. Niet
meer, en niet minder.
Dat vraagt om alertheid, om sensitiviteit en om schakelbereidheid. Bereidheid om te
versnellen, of de koers aan te passen. Van de gemeenteraad, van de wethouders, van de
burrie en van de medewerkers in het huis van uw gemeente.
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Eén van de kerntaken van de gemeente is in mijn visie, het helpen richting te geven aan de
initiatieven vanuit de samenleving. En die initiatieven ruim baan te geven. Kansen te geven.
Onze dienstverlening, dames en heren, moet niet alleen perfect in orde zijn. De manier
waarop we onze diensten aan u verlenen, moet ook passen bij de ontwikkelingen in de
samenleving. Aanpassingsvermogen wordt dus steeds belangrijker.
Ik heb u als Koggenlanders de afgelopen jaren leren kennen als heel nuchtere mensen. Mans
ook. U pakt zaken op, zodra kansen zich voordoen. Als ik het heb over kansen, over
nieuwe kansen, dan heb ik het dus vooral over ù! Het gaat me niet om de kansen die we als
overheid allemaal hebben. Het gaat om u! Ik noem, en ik beperk me heel bewust, want u
hebt een hekel aan lang gepraat, zeven kansen.
Ik heb het over de kansen voor jongeren, die wat steun nodig hebben om weer op gezond
gewicht te komen, en daarmee kansen op een betere gezondheid.
Ik heb het over kansen voor ouderen, die langzaam maar zeker wat schemer in hun
gedachten krijgen, hun gedachten niet meer zo strak bij elkaar kunnen houden. Steeds meer
vergeten. Dat doen we met een aanpak waardoor we in onze dorpen, met elkaar, wat meer
gericht raken op en begrip krijgen voor dementie.
Ik heb het ook over kansen voor onze inwoners om uit de greep van misdaad en
ondermijning te blijven. We zetten ons vol in, samen met politie en justitie, tegen het telen
van hennep, het handelen in en het dealen van drugs. Niet alleen staat de veiligheid van u,
van onze inwoners, voorop. Maar vooral ook gaat het om de toekomst van uw kinderen en
kleinkinderen. Zij komen maar al te vaak in aanraking met drugs. Ook hier bij ons in
Koggenland. De verslaving is een bedreiging voor hun gezondheid en hun toekomst.
Er zijn nieuwe kansen voor onze inwoners dankzij de nu gewaarborgde komst van glasvezel.
Kansen voor jonge ondernemers, kansen voor studerenden. En ook u en ik kunnen
profiteren van de voordelen van snel internet.
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Er komen kansen voor mensen die graag in Koggenland willen komen wonen of die willen
verhuizen. In 2019 komen er ruim 100 nieuwe huizen bij.
We krijgen met elkaar de kans om echt iets te gaan doen voor de duurzaamheid van onze
gemeente, van onze aarde. Dat vraagt om visie, om moed en om doortastendheid. We
moeten met elkaar dingen anders gaan aanpakken. Er komen per slot van rekening nog
generaties na ons …..
En als het gaat om het op z’n Koggenlands pakken van kansen, vind ik de dorpsgesprekken
en de daaruit voortkomende Doe-teams een prachtig voorbeeld. Met elkaar concreet aan
de slag voor de vitaliteit en de leefbaarheid van onze prachtige dorpen.
Zomaar zeven kansen, als voorbeelden van de dynamiek van het jaar dat voor ons ligt.
Dames en heren, ik rond af. Ik dank de medewerkers die elke dag weer het beste dat zij in
zich hebben inzetten om u goed van dienst te zijn. De gemeenteraad bedank ik voor hun
niet-aflatende inzet voor de samenleving. Dank ook aan de beide wethouders voor de fijne
collegiale samenwerking en hun pittige inzet. En, zeker ook belangrijk, dank aan de
Westfriese collega’s voor de goede samenwerking. Want het belang van de regionale
samenwerking is enorm. Samen staan we sterk.
U had misschien wel gedacht dat ik een soort afscheidsspeech zou gaan houden, een
terugblik op de mooie tijd in Koggenland. Geen sprake van! Dat bewaar ik voor als het
werk gedaan is, tot 26 maart. Tot die tijd werk ik graag met alle energie met u samen aan
onze prachtige gemeente.
En ik bedank u. Omdat u bent zoals u bent en omdat u Koggenland zo mooi maakt. U als
verenigingsmens, enthousiaste betrokken vrijwilliger, onmisbare mantelzorger en
geïnteresseerde en actieve inwoner van onze mooie gemeente. Ik heb er grote
bewondering voor en waardeer het zeer. U maakt het verschil. U maakt en bent
Koggenland. Ik breng graag een toost uit op u allen, in verbondenheid.
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