
Bij het afscheid van Jan van Muyden op 24 april 2014 
 
Geachte aanwezigen, beste Jan, 
Namens de PvdA en GL in Voorst wil ik graag een paar woorden tot je richten. Onze 
voorzitter is helaas verhinderd hier aanwezig te zijn, en die kans voor mij grijp ik graag aan…. 
 
Ik sta hier vanmiddag met een dubbel gevoel: 

- enerzijds een gevoel van dankbaarheid en respect voor jou en de prestatie die je als 
wethouder van PvdA/GL de afgelopen 8 jaar hebt neergezet. 

- anderzijds met een gevoel van ‘jammer’ dat we vandaag afscheid nemen van onze 
wethouder. 

Laat ik het maar vooral houden bij het eerste gevoel: dankbaarheid. 
Je bent aangetreden in 2006, een bijzonder jaar voor de progressieven.  We hadden een 
prachtige verkiezingsuitslag behaald, 6 zetels (PvdA samen met GL en D66), en waren de 
grootste partij in de gemeenteraad.  
Kom daar nu nog maar eens om…….. 
We gingen 2 wethoudersposten bezetten waaronder die van RO en Milieu. 
Jij was de ideale kandidaat – dat is de jaren daarna ook wel gebleken – toch kostte het  
moeite je zover te krijgen. Maar na enige gesprekken zei je volmondig: ja.  
Het was voor jou wel even wennen in de politiek, je had geen raadservaring. maar al spoedig 
had je de kneepjes van het vak te pakken. 
Dank zij je grote inhoudelijke kennis en persoonlijke stijl van optreden werd je al spoedig 
raadsbreed, door vriend en vijand gewaardeerd en gerespecteerd. Je hebt ook een 
bijzondere manier van optreden: altijd rustig en vriendelijk, altijd een positieve 
grondhouding, op iedere vraag – hoe overbodig soms - gaf je een ter zake en vriendelijk 
antwoord, je liet iedereen in z’n waarde en zocht altijd de dialoog. En als iets nog een keer 
uitgelegd moest worden deed je dat ook. Je onderwijskundige ervaring was daarin denk ik 
een groot voordeel…… 
Het meest opvallend vond ik – en ik denk veel meer mensen die met je te maken hadden: je 
betrokkenheid en totale inzet voor het gemeentelijk bestuur. 
Je had goede contacten, in het gemeentehuis en daarbuiten. Dank zij die goede contacten 
kon je een potje breken bij de provincie, met alle positieve resultaten van dien voor onze 
gemeente.  Dat bleek dezer dagen maar weer eens toen de provincie een bijdrage toezegde 
voor de reconstructie van de Rijksstraatweg in Voorst na de aanleg van de rondweg. 
 
Als dat geen ideale wethouder is weet ik het niet meer. Als ik je in een woord zou moeten 
typeren zeg ik: je was een bruggenbouwer, in mijn ogen een onmisbare eigenschap voor 
iedere wethouder…… 
Je had een drukke portefeuille, en ik zou moeiteloos een aantal wapenfeiten van de 
afgelopen jaren kunnen noemen………..een paar voorbeelden:   

- Veel bestemmingsplannen werden vastgesteld, waarvan ik er een noem: 
buitengebied. Dank zij een luisterende houding en een open mind wist je alle 
belangen zo goed mogelijk af te wegen en tot een goed resultaat te komen.  

- De vaststelling van het Landschapsontwikkelingsplan 
- Het project Ruimte voor de rivier, met een grote impact voor de bewoners van de 

Voorster klei.   
- De rondweg in Voorst, waarbij jij erin slaagde de hele gemeenteraad van Voorst op 

een lijn te krijgen 



- Je inzet voor een goede afvalscheiding, de invoering van een beloningssysteem voor 
huishoudens als ze goed scheiden en daardoor minder restafval aan de weg hoeven 
te zetten 

- Er zijn plannen ontwikkeld voor de woningbouw in verschillende plannen en deels 
ook al gerealiseerd. 

 
Zo is er nog veel meer te noemen. Bij al je handelen heb je je laten leiden door het belang 
van de gemeenschap, (van ons allemaal dus), je aandacht voor milieu en natuur, een goed 
evenwicht tussen economie en ecologie en je sociaaldemocratische idealen. 
 
Namens PvdA en GL in Voorst wil ik je heel hartelijk danken voor alles – waarbij ik ook nog 
de plezierige en constructieve samenwerking met de fractie wil noemen.  
Ik wens samen met je vrouw Hanny en je dierbaren vrede en alle goeds wensen voor de 
toekomst! 
Dank u wel voor uw aandacht. 
 
 


