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• Vz, terugkijken op 12 jaar lid van deze raad waarvan 11 jaar als fractievoorzitter. Ik kan er 

kort over zijn: Het waren meer dan twee mooie dagen. 12 mooie jaren met hoogtepunten maar 

u zult begrijpen ook een enkel dieptepunt, in dienst van het algemeen belang van Waalre. 
• Hoogtepunten vz, zoals de ontwikkeling van Waalre Noord. Aan het begin van mijn 

raadsperiode (een van mijn eerste activiteiten) deed ik mee aan een raadswerkgroep over de 

visie op deze nieuwe woningbouwlocatie. Een prachtige ervaring, zeker nu we ook zien wat 

voor mooie en unieke wijk het geworden is. Een hoogtepunt voorzitter. 
• De transitie van de zorg; de ontwikkeling van de WMO voorwaar geen sinecure. Ik heb me 

daar behoorlijk zorgen over gemaakt. Met de handen uit de mouwen en met lef is dit 

aangepakt. Zie daar, Waalre heeft het op uitstekende wijze voor elkaar gekregen. Hulde! Maar 

we zijn er echter nog niet. Er liggen nog wel een aantal uitdagingen, zoals de jeugdzorg.  
• Vz, een ander hoogtepunt is te zien en te ervaren hoe Waalre weer mee speelt in de regio. Van 

risee en cherry picker naar een gerespecteerd deelnemer in de regio. Sterker nog op 

onderdelen hebben we een voortrekkersrol. Ik noem bijvoorbeeld de regionale 

duurzaamheidagenda.  
• Tegen alle doemscenario’s in zijn er tot op heden, en ik ben er van overtuigd dat dat zo blijft, 

overal in de wijken wijkcentra waar verenigingen hun onderkomen hebben en ontmoeten 

centraal staat. Tegen de stroom in van financiële crises en bezuinigingen om ons heen, hebben 

we in Waalre dit toch voor elkaar gekregen. In algemene zin hebben we crisis goed overleefd.  
• Ik kijk met genoegen terug op de hele ontwikkeling van de Kracht van Waalre en de W100. 

De noodzakelijke vernieuwing/ verandering waar deze tijd om vraagt: een andere overheid, 

dichter bij de mensen en initiatieven mogelijk maakt. We zien een steeds toenemende 

betrokkenheid van onze inwoners bij hun wijk, maar ook bij zaken als de N69 en den Hof. Ik 

geef toe het is een langzame ontwikkeling maar we zijn op de goede weg. Ook het ambtelijk 

apparaat. Voor de raad ligt hier echter nog wel een uitdaging. Hoe hier mee om te gaan.  
• VZ een kleine greep uit wat je zou kunnen noemen hoogtepunten. Er zijn er meer te noemen, 

maar ik wil me graag aan de spreektijd houden.  
• Vz, het grootste dieptepunt was voor mij, maar niet alleen voor mij, de aanslag op het 

gemeentehuis. En vooral het feit dat tot op de dag van vandaag de daders niet zijn opgepakt. 

De positieve keerzijde van deze aanslag is dat we kort geleden met trots onze intrek hebben 

mogen nemen in het Huis van Waalre. Het huis van Waalre wat meer is dan huisvesting van 

ambtenaren en bestuur. Nee, hier staat ontmoeten met recht centraal. Telkens weer als ik 

voorbij rij of hier binnen stap is er wel wat te doen. Volop in gebruik voor allerlei activiteiten, 

op elk moment van de dag. En ook nog nul op de meter! Het eerste gemeentehuis energie 

neutraal. Zo had ik mij dat inderdaad voorgesteld.  
• Vz, 5 jaar geleden zat Waalre behoorlijk in de bestuurlijke problemen. Zo, kort voor de 

verkiezingen ontstond een bestuurscrisis, waarin wij samen met enkele ander partijen onze 

verantwoordelijkheid hebben genomen in het belang van Waalre. We zijn niet op onze handen 

blijven zitten. Zoals je zo vaak ziet wordt bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen niet altijd 

beloond. We verloren 1 zetel.  
• Het is altijd onze koers geweest, lokaal een zo breed mogelijk bestuur te formeren. Het liefst 

met een raadsbreed programma. Daarom vz, hebben we meegedaan aan de coalitie, die de 

afgelopen vier jaar zeer daadkrachtig en met resultaat onze gemeente heeft bestuurd. Wij 

waren met onze ene zetel niet nodig voor een meerderheid. Maar, de nar van deze coalitie (om 

met de woorden van Peter Oolbekkink te spreken) heeft zijn rol daarin gespeeld. En ik ben 

daar enorm trots op. 
• We hebben een coalitie gevormd en van meet af aan vertrouwen in elkaar uitgesproken en 

altijd met respect voor elkaar de standpunten bediscussieerd. Deze twee ingrediënten 

vertrouwen en respect maakten dat we vier jaar lang een stabiel en daadkrachtig bestuur 

hebben gehad. 



• We hadden nauwelijks coalitieoverleg nodig. Ik geloof dat we nog geen 8 keer bij elkaar zijn 

gekomen, itt wat er wel eens beweerd wordt: alles voorgekookt. Verre van dat vz. Maar het 

bekt wel lekker in verkiezingstijd.  
• Het heeft mij zeer geraakt vz, dat deze democratisch gekozen raad zo weggezet is als Peyong 

Yang raad, alsof ik en anderen in deze raad zich als dictators hebben gemanifesteerd. Vz, het 

ligt toch echt anders.  
• Als democratisch gekozen volksvertegenwoordiger is het onze plicht om te handelen in het 

belang van onze inwoners. Ik heb steeds in het belang van Waalre, mijn politieke afwegingen 

gemaakt. De sociaal democratische beginselen van mijn partij zijn daarbij leidend geweest, 

ook als er, ik geef toe niet al te vaak, een inhoudelijk alternatief gepresenteerd werd door de 

oppositiepartijen. Ik ben het debat niet uit de weg gegaan. Maar heb wel steeds mijn eigen 

politieke afwegingen gemaakt. Als u dat Peyong raad noemt dan is dat voor uw rekening, 

maar besef wel wat voor impact dit heeft op mij en collega’s die zich integer opgesteld hebben 

in deze raad. Overigens nog afgezien van de populistische reacties van sommige inwoners aan 

het adres van enkele van mijn collega’s. U draagt een grote verantwoordelijkheid. 
• Vz, tot slot, het zal duidelijk zijn dat ik de afgelopen raadsperiodes met pieken en dalen wat de 

arbeidsvreugde betreft deelgenomen heb aan de raadsvergaderingen. Ik hoop van harte dat 

persoonlijke tegenstellingen die er zijn in deze raad (en die zijn er) niet blijvend een 

hypotheek op de besluitvorming blijven leggen. Dat is niet goed voor onze inwoners, dat 

werkt verlammend. Ik hoop van ganser harte dat de ratio het uiteindelijk zal winnen van de 

emotie.  
• In dit licht is de volgende Omdenkvraag een aardige “ waar moet je mee stoppen om verder te 

komen”  
• Ik dank de ambtelijke organisatie, mijn collega’s, de griffie, het college de fractieplus, de 

voorzitter van de raad, en vooral de bodes Hans en Tonnie voor de samenwerking en 

ondersteuning.  
• Collega raadsleden, Ik wens jullie veel wijsheid en vooral ook goede debatten en doe dat met 

een portie relativerende humor….. 

• Ik ga het raadswerk missen. 12 jaar ’t is mooi geweest  

 


