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In 2009 is op deze website nog regelmatig een ‘week van de wethouder’ verschenen. In het
nieuwe jaar heb ik helaas zo weinig tijd gehad, met de herindeling en de verkiezingen, dat
het er gewoon bij ingeschoten is. Nu dus de allerlaatste week. De eerste maanden van dit
jaar is hard gewerkt aan de herindeling. Zowel de organisatie als de burgers moesten hierop
voorbereid worden. Met man en macht is gewerkt aan een nieuwe organisatie, de
stadswinkel en alle communicatie die hierbij hoort met als sluitstuk het evenement
‘Panorama Rozenburg’ op 17 maart en de daarbij behorende publicaties.
Na de verkiezingen is gebleken dat Gemeentebelangen niet terug komt in het dagelijks
bestuur van de deelraad en dat is heel jammer. De afgelopen vier jaar is door GBR hard
gewerkt voor het welzijn van Rozenburg in de breedste zin. Ondanks dat we nog steeds de
grootste partij zijn, hebben andere partijen gemeend niet met ons te willen samenwerken
de komende vier jaar. Maar naast dit feit had ik in een eerder stadium beslist om na de
verkiezingen niet terug te willen keren in de deelgemeente als bestuurder. Waardig opvolger
was Paméla Blok geweest, die met haar jarenlange politieke ervaring op een uitstekende
wijze deelraadbestuurder had kunnen worden. Vanwege het besluit niet terug te willen
keren stond ik als lijstduwer op de lijst van GBR. Nu Rozenburg een deelgemeente wordt, is
het voor mij tijd om een nieuwe weg in te slaan. Ik ben druk bezig om snel een nieuwe baan
te vinden en ben zeker niet van plan om vier jaar wachtgeld te innen. Kortom, ik ben druk
aan het solliciteren!
Met veel plezier ben ik sinds 1986 actief geweest in de Rozenburgse politiek. Daarvan ben ik
7 jaar wethouder geweest en heb ik tijdens mijn raadslidmaatschap 4 jaar in de Provinciale
Staten gezeten. Ik heb zowel mijn HBO als mijn WO opleiding bestuurskunde afgerond en
ontzettend veel geleerd over alles wat te maken heeft met de lokale overheid. Dit kon alleen
doordat Gemeentebelangen het vertrouwen in mij had, mij heeft voorgedragen als
wethouder en de fractie en het bestuur mij alle steun en mogelijkheden hebben geboden
om te doen waarvan ik vond dat het gedaan moest worden. Die samenwerking heb ik altijd
gewaardeerd en ik zal dan ook met veel plezier en warme gevoelens terugkijken op de
afgelopen 14 jaar. Mijn Gemeentebelangen collega’s wens ik allen veel succes en sterkte toe
bij hun werkzaamheden, in het bijzonder de ‘nieuwe generatie’ die de komende periode
voor het eerst in de politieke arena staat.
8 april treden de nieuwe dagelijks bestuurders aan. De tijd zal leren hoe het Rozenburg
verder vergaat. Ik wens in ieder geval de Rozenburgse burgers het allerbeste!
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