
Afscheid 24 april 2014 
 
8 jaar openbaar bestuur 
Was voor mij een nieuwe ervaring waar ik veel van geleerd heb 
 
Ik heb het willen doen  
- vanuit mijn sociaal democratische achtergrond 
- Voor alle Voorsternaren 
- Rechtvaardig en betrouwbaar 
- Met het oog gericht op de lange termijn 
- In collegiaal bestuur vanuit de gedachte dat er eigenlijk maar één overheid is 
 
Dat was niet altijd makkelijk, dat is geven en nemen (of eigenlijk krijgen!!), gunnen en 
gegund worden. Naast de inhoud heb ik me daarom sterk gericht op de kwaliteit van 
de relaties. Maar relaties, daar heb je de andere partij bij nodig. In vele gevallen 
waren jullie die andere partij. 
 
Ik wil ieder die daar aan bij gedragen heeft danken voor de manier waarop jullie jullie 
klant van die relaties hebben ingevuld. 
- Begrip voor elkaars standpunt en verantwoordelijkheid 
- Bereidheid om met elkaar mee te denken en er samen het beste van te maken 
- En altijd een goede persoonlijke verstandhouding. 
 
Ik realiseer me dat er in deze wereld van het openbaar bestuur veel tot stand komt 
dat voor de gewone burger vanzelfsprekend lijkt of onzichtbaar is. Dat vind ik 
zorgelijk. In mijn ogen knaagt dat aan het zo noodzakelijke draagvlak voor het 
openbaar bestuur, het leidt tot onverschilligheid. Ik wil hier vandaag niet somberen, 
dit is een afscheidsfeestje waar wij met plezier terug kijken op een heel mooie 
periode waarin veel is bereikt. Maar er ligt wel een uitdading: laten zien dat openbaar 
bestuur er toe doet. En het doet er toe. Ik ben er van overtuigd dat wij met elkaar 
hebben bij kunnen dragen aan het goede werk- en leefklimaat in onze prachtige 
gemeente Voorst. Ik wil iedereen bedanken voor de wijze waarop hij of zij dat met 
ons heeft gedaan! 
 
Het ga u goed 
 


