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Alleen het gesproken woord geldt

Geachte leden van de raad,
Geachte aanwezigen (hier en via internet),
Het is een mooie traditie om begin van het parlementaire jaar te markeren. U hebt
hopelijk genoten van de welverdiende rust in de zomermaanden en bent misschien
op vakantie geweest. Ik hoop dat u bent uitgerust en met frisse zin bent begonnen
aan uw dagelijkse dingen, zoals gezin en werk, en aan uw politieke bijbaan. Uw inzet
en betrokkenheid in de Landsmeerse gemeenteraad is een belangrijke
verantwoordelijkheid, waarvoor u vanuit uw persoonlijke drijfveren hebt gekozen.
Het is mooi om te doen en soms best pittig, onder andere omdat u het combineert
met uw eventuele werk en privé leven. Dan moet het - naast de serieuze kant - ook
plezier geven. En voordat ik onze eerste raadsvergadering open, spreek ik de wens
uit die frisse start samen met u vorm te geven.
Maar voordat we dat gaan doen, zou ik graag nog een paar dingen willen zeggen.
Ik wil u allen hartelijk danken voor de warme ontvangst en leuke kennismaking met
u, de inwoners , de dorpen, verenigingen en ondernemers. De ontvangst is
hartverwarmend en de gesprekken zijn allemaal erg leuk en interessant. Zo leerde ik
al snel de kracht van onze gemeenschap kennen: een ondernemende mentaliteit,
korte lijnen en een sterk georganiseerde verenigingsstructuur: onze
sportverenigingen, de dorpshuizen, de oudheidkundige vereniging,
watersportvereniging De Noord, Zorgboerderij De Marsen, De Twiskermolen en
onze lokale omroep. En dan te bedenken dat ik pas op dag 46 ben, bijna op de helft
van mijn 100 dagen periode.
En ook u heeft uw best gedaan om mij rond te leiden per fractie. Dat heeft een
mooie indruk gegeven van onze dorpen, het wijkpark met de (vrijwillig
onderhouden) volière, woningbouwlocatie Van Acker (waarover we vanavond
vergaderen), de nul-op-de-meter woningen, verkeersknelpunten in het lint, de
schoonheid van het Twiske (opgeluisterd met koffie, koek en een complete
picknick), uw aller trots op het sportpark (van verenigingen tot ratteneiland) en
natuurlijk uw politieke wensen en bedenkingen.
En ondanks dit veelkleurige rijtje heb ik ook kennisgemaakt met het feit dat het
soms ook spannend kan zijn. Als het niet helemaal goed gaat in de buurt waar je
woont, als de renovatie van je woning toch nog niet helemaal naar je zin is of als de
organisatie van evenementen niet helemaal goed gaat of naar de zin verloopt. Er is
dus ook genoeg te doen! Gelukkig maar.

Een verhaal wil ik u niet onthouden. Tijdens een van de gesprekken met bewoners
werd de geschiedenis van deze ambtsketen aan mij uitgelegd. Mijn
ambtsvoorganger Bernt Schneiders werd in niet mis te verstane bewoordingen
aangesproken op de vorige ambtsketen (die in mijn kamer hangt): “veel te
eenvoudig, dat kan echt niet meer, er moet een nieuwe komen”. U moet weten dat
die vorige ambtsketen zeer eenvoudig is: een ketting in plaats van keten. Onze
juwelier Rene Arends heeft de handschoen toen opgepakt en een nieuwe gemaakt,
die ik hier met veel trots draag. Onze ambtsketen is nu voorzien van (natuurlijk) de
zwanen (acht stuks) als symbool van onze gemeente, maar ook van diverse locaties
in de gemeente Landsmeer, zoals Purmerland, Den Ilp, het Twiske, het hoge huis en
- uit het leven gegrepen - geboorte, geloof en dood. Natuurlijk heb ik Bernt
Schneiders gebeld om zijn commentaar op deze anekdote. Hij noemde de vorige
ambtsketen steevast het “instapmodel”.
En hij vertelde mij dat wijlen raadslid Joop Kostermans een belangrijke rol heeft
gespeeld in dit verhaal. Het leverde Joop een artikel op in De Telegraaf met de oude
ambtsketen. Oud-burgemeester Schneiders laat zich groeten. Of zoals hij tegen mij
zei: “Landsmeer was mijn eerste liefde en oude liefde roest niet.” En ik zeg hem via
u terug: “Landsmeer is dan weliswaar niet mijn eerste liefde in de politiek, maar wel
de eerste als burgermeester, en die voelt als verliefdheid met vlinders en veel
energie.”
Een mooie start maar we hebben ook genoeg te doen. Wat mij betreft drie zaken
om extra op te letten.
Drie zaken
1. Onze bestuurlijke toekomst. U heeft daar in mei een moedig besluit over
genomen, nl. dat we bestuurlijk willen fuseren. U heeft als gemeenteraad
daarmee een belangrijke stip op de horizon gezet. Dit najaar wordt het
interessant hoe de ontwikkelingen in onze naburige gemeenten een vervolg
krijgt. Wat me is opgevallen dat we in het proces op verschillende snelheden
terecht zijn gekomen. En dat dat ook kan schuren met de inhoud: welke variant
onder welke condities. Het is nuttig dat wij een eerste stap hebben gezet maar
het vraagt nu juist van ons begrip en geduld voor de stappen van onze naburige
gemeenten. En bereidwilligheid om mee te blijven denken over hoe we de puzzel
uiteindelijk samen leggen.
2. De (spreekwoordelijke) winkel open houden. Wij willen immers onze inwoners zo
goed mogelijk blijven bedienen. Want ondanks discussies over de bestuurlijke
toekomst gaat het werk gelukkig gewoon door. Moet het loket open blijven, het
onderhoud aan de openbare ruimte doorgaan (moeten de heggen worden
geknipt en geschoren), moet er blijvende intensieve aandacht zijn voor de

openbare orde en veiligheid (en helaas steeds meer aandacht voor bestrijding
van ondermijning en zware criminaliteit in onze regio) en moeten we blijven
doordenken over wonen, werken, verkeer, groen, recreatie en evenementen. We
hebben een loyale ambtelijke organisatie die ons graag ondersteunt. Maar ik heb
ook moeten vaststellen dat we kwetsbaar zijn. Wij, maar ook onze bewoners en
ondernemers moeten begrijpen dat helaas niet alles tegelijk kan. We doen ons
best, maar ik zie ook een belangrijke taak voor mij om op onze organisatie en
medewerkers te letten en prioriteiten samen met u te stellen.
3. De Gemeenteraad. We gaan zo direct voor het eerste met elkaar aan de slag en
ik kijk daar naar uit. Het was aangenaam om vandaag te starten met een
maaltijd. Mijn vrouw Ineke en ik vonden het passend om zo het nieuwe
parlementaire jaar te beginnen en mijn start als nieuwe voorzitter van uw raad te
markeren. Maar ik heb natuurlijk al even meegekeken met uw BoT’s en BO’s, met
u, het college en de griffie gesproken en de vergaderingen van de
agendacommissie en het presidium meegemaakt. Dat geeft een goede eerste
indruk en ik zie een aantal punten waarop we nog kunnen verbeteren. Het
herzien van het reglement van orde is in ieder geval het eerste punt dat we
moeten oppakken. En voor de rest wil ik voor de komende periode graag uw
burgemeester zijn die ook hier initiatief neemt en kijkt hoe we onze
vergadercyclus kunnen verbeteren.
Tot slot, vroeger sprak ik dan de voorzitter aan, maar dat ben ik nu zelf. Dus zeg ik:
aan de slag!

