
Beste mensen, 

 

Voor zover ik u nog niet persoonlijk de hand heb kunnen schudden: Van harte 

welkom en de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. 

 

Ik zal in deze nieuwjaarstoespraak niet uitgebreid ingaan op het afgelopen jaar, het is 

immers inmiddels al weer 7 januari. Wel zal ik een paar ‘oude’ punten noemen, 

zaken waarbij iets is veranderd, hetgeen vooral iets zegt over de periode die voor 

ons ligt.  

Daarnaast vind ik het vooral bijzonder om tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst onze 

kinderburgemeesters aan u te mogen voorstellen.  

En, om één van de voornemens van het nieuwe jaar, niet meteen te negeren: ik houd  

een korte toespraak.  

 

 

Het eerste nieuwe heeft u reeds ondervonden: de zeven eerdere recepties die ik heb 

meegemaakt vonden plaats in Vinkeveen. Nu zijn we zeer welkom ontvangen in 

Wilnis. Hoewel ik hoop dat velen met de fiets zijn gekomen, is het hier gemakkelijker 

parkeren. De combinatie nieuwjaarsreceptie én kramenmarkt, zorgt ervoor dat we 

maar op een paar plaatsen in onze gemeente terecht kunnen. Dat  is de reden 

waarom we niet wisselend al onze dorpen aandoen. 

 

 

We beginnen nu ná de herindeling tussen de oude De Ronde Venen en 

Abcoude/Baambrugge in onze achtste jaar als gemeente De Ronde Venen. Op 1 

januari 2011 had de nieuwe gemeente De Ronde Venen 43.004 inwoners. Vorig jaar 

op 1 januari waren  dat er 43.628 en rond de afgelopen jaarwisseling waren dat er 

rond de 44.075. Dat betekent dat we langzamerhand doorgroeien naar een 

gemeente met meer dan 45.000 inwoners. Op zich logisch omdat de afgelopen jaren 

weer nieuwe woningen zijn opgeleverd. In die ééngezinswoningen worden ook echt 

gezinnen gesticht. De  huidige inwoners leven gemiddeld langer en bovendien 

hebben we natuurlijk ook mensen vanuit het buitenland er als inwoners bijgekregen.  

Voor die bijna 45.000 willen we een aantrekkelijke, veilige en plezierige gemeente 

blijven. Dat doen we met elkaar. 

 

Als we bijtijds de 45.000 inwonergrens gepasseerd zijn, krijgen we bij de volgende 

gemeenteraadsverkiezingen in 2022 er twee raadsleden bij. De raad telt nu 27 

raadsleden, dat worden er dan 29.  

Vorige jaar maart bent u al dan niet wezen stemmen. In ieder geval hebben we een 

nieuwe gemeenteraad gekregen en ruim een maand later een nieuw college. Het 

jaar 2019 is het eerste jaar dat het college en de gemeenteraad een begroting gaan 

uitvoeren die ze zelf hebben voorbereid en vastgesteld. Voor het eerst sinds 2011 

heeft de gehele raad unaniem, eensgezind, met de begroting ingestemd. Zijn er dan 

geen verschillen meer in de raad? Natuurlijk wel. Maar er is grote consensus over het 

feit dat je het met elkaar moet dan: gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie en 

inwoners, bedrijven en organisaties binnen de gemeente. 



 

Eigenlijk kan ik beter zeggen: binnen onze gemeenschap. 

 

Met mijn oud-collega Marc Witteman, de burgemeester van Stichtse Vecht die op 

kerstavond is overleden, had ik het daar regelmatig over. Van wat voor soort 

gemeenten zijn wij nou eigenlijk burgemeester? Stichtse Vecht en De Ronde Venen 

zijn twee verschillende gemeenten, maar wel allebei fusie-gemeenten die elk op zich 

bestaan uit zeer verschillende dorpen. Onze conclusie was, wij zijn misschien niet 

zozeer burgemeester van een gemeente, maar meer van een gemeenschap. En de 

gemeente waarvan wij ook burgemeester zijn, faciliteert die gemeenschap. Onze rol 

als burgemeester is mede de gemeente te verbinden met de gemeenschap. Op een 

manier waarbij raad, college en organisatie gezamenlijk met al die maatschappelijk 

betrokken inwoners, organisaties en bedrijven  zorgen dat in onze gemeente de goed 

dingen gebeuren (of dat we in onze gemeente de goede dingen doen) 

 

Dat gebeurt niet op een van tevoren vastgestelde wijze. 

 

De grote opgave is juist als gemeente binnen onze gemeenschap te kunnen 

schakelen tussen onze verschillende rollen. Soms moeten we als gemeente ons er 

vooral níet mee bemoeien, de mooiste initiatieven komen meestal uit de 

samenleving. Soms vraagt die samenleving om onderlinge afspraken, waarvan het 

toch wel meer dan handig is, als die ook worden vastgelegd.  

Dat zien we ook elke keer in De Ronde Venen, het blijft gezamenlijk bedenken, 

regelen, organiseren en uitvoeren van wat goed is voor de gemeente. 

Het nieuwe college en de nieuwe raad hebben grote ambities. Maar juist als je veel 

wilt, én je wilt dit samen met anderen, is het verstandig niet meteen te zeggen wat er 

moet gebeuren en hoe het moet gebeuren.  

 

Wél waar je naar toe wilt. 

 

Daar zijn vorig jaar de eerste stappen voor gezet  en zal in 2019 en de jaren daarna 

verder invulling aan worden gegeven.  

 

Ik noem een paar dingen: 

 

- We gaan de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. Veiliger voor het 

langzame verkeer (onze voetgangers en fietsers) met aantrekkelijk, fleurig openbaar 

groen...., maar het particuliere groen is minstens zo belangrijk voor de openbare 

ruimte; hoe zorgen we dat die openbare ruimte uitnodigend is om meer te bewegen 

is een vraag die ook beantwoord moet worden 

 

- Nu veel woningbouwprogramma’s zijn afgerond of dat bijna het geval is, gaan we 

samen met GroenWest en particuliere initiatiefnemers precies kijken wat nog meer 

mogelijk is aan passende woningen voor verschillende doelgroepen: de starters, die 

na verloop van tijd soms terecht komen in ééngezinswoningen en die, soms eerder 

dan gepland, weer verlaten; de senioren die in woningen willen blijven wonen waarbij 



de voorzieningen die daarbij nodig zijn binnen handbereik zijn, nieuwkomers die hier 

hun nieuwe thuis moeten vinden 

 

- Nu de economie zich voorspoedig ontwikkelt is het van belang dat al onze inwoners  

dat merken. Dat mensen die tot voor kort niet aan het werk konden komen, wél 

passende arbeid vinden. Ook hier gaat het om verschillende doelgroepen die graag 

willen meedoen 

 

- De zorgtaken die wij als gemeente erbij hebben gekregen voor jonge en oudere 

inwoners hebben we de afgelopen jaar goed georganiseerd. Nu is het nodig te kijken 

hoe we dit verder samen met betrokkenen kunnen verbeteren 

 

- Gelukkig leven we - ondanks dat geweld, inbraken, vernielingen en branden helaas 

voorkomen - in een relatief veilige gemeente. Met politie en brandweer werken we 

ook in 2019 aan een veilige woon- en leefomgeving. In 2019 gaan we nog mensen 

stimuleren ook hun bijdrage te leveren aan onze veilige gemeente 

 

Op oudejaarsavond vroeg mijn buurvrouw of ik in de nieuwjaarstoespraak nog iets 

zou gaan zeggen over de zorgen over ons klimaat en de plannen om de 

klimaatdoelen te behalen. Zij vroeg mij daarbij een oproep te doen. Natuurlijk is het 

goed om het te hebben over CO2 uitstoot, over wat nu beter is, zonnepanelen of 

windmolens, maar waar het echt op aankomt is ons eigen gedrag. Haar oproep geef 

ik graag door: laten we bij alles waar we ons druk over maken, of soms juist niet, 

vooral ook kijken naar ons gedrag. Hoe kan ik het beter doen, wat kan ik beter doen 

voor een veilige, plezierige en leefbare gemeente. 

 

Dat probeer ik ook te doen, en dan nadrukkelijk in het besef dat we dat niet alleen 

voor ons zelf doen, maar misschien nog wel meer voor de generaties ná ons. 

 

Met dat in gedachten, ben ik er extra trots op dat we nu hier gaan kennismaken met 

onze eerste kinderburgemeester. In 1995 heeft Nederland de Kinderrechten van de 

Verenigde Naties bekrachtigd. Dat is niet vrijblijvend. Maar als we het dicht bij huis 

zoeken dan gaat het erom dat we kinderen als ervaringsdeskundigen een belangrijke 

plek willen geven in hoe we onze gemeente ontwikkelen, in wat voor gemeente we 

willen zijn. Na de oproep eind vorig jaar hebben meer dan 30 kinderen met filmpjes 

en brieven laten zien dat ze hier belangstelling voor hebben. Opvallend, ze willen dat 

inderdaad vooral doen, omdat ze ook kinderen een stem willen geven in het beleid 

van de gemeente. De kinderburgemeester niet alleen ter ondersteuning van de 

burgemeester, maar namens al die jonge inwoners als een zichtbaar symbool voor 

onze toekomst. Als stimulans dat wij volwassenen de belangen van kinderen centraal 

stellen, als stimulans dat ook andere kinderen van zich laten horen én daadwerkelijk 

gehoord worden. 

Omdat wij zóveel goede kandidaten hadden en we een hele grote gemeente hebben, 

hebben wij meteen gevraagd of een kinderburgemeester én een loco-

kinderburgemeester in 2019 actief willen worden, zeg maar meteen twee 



kinderburgemeesters. Ik roep ze zo naar voren en zal ze een paar vragen stellen 

zodat u met ze kunt kennismaken. 

 

Met de allerbeste wensen die ik in het begin van mijn verhaal uitsprak, wens ik u 

allen nogmaals een mooi, gezond en vrolijk 2019 toe, waarin we dit jaar extra kijken 

hoe we ook voor de generaties na ons een fantastische gemeente blijven, 

 

Graag vraag ik of  

 

Dorinthe van de Kraats en Fabriz Kalse 

 

Onder een luid applaus naar voren willen komen. 

 

 

 

 


