Nieuwjaarstoespraak Burgemeester H. van Rijnbach – de Groot.
Uitgesproken tijdens de nieuwjaarsontmoeting gemeente Etten-Leur d.d. 9
januari 2012

Geachte aanwezigen, lieve mensen,

Ik heet u allen van harte welkom allemaal op onze Nieuwjaarsontmoeting. Een traditie die wij als
gemeentebestuur belangrijk vinden om te blijven voortzetten met de bedoeling u als inwoners en
bestuurders in de eerste dagen van het nieuwe jaar te ontmoeten. Fijn dat u weer met zo velen bent
gekomen. Vanavond wordt de muzikale omlijsting verzorgd door Desiree van Warmerdam en Joost van der
Laar.
Ik wil met u nog kort terugkijken op het afgelopen jaar.

En wat een bewogen jaar was 2011. De wereldwijde financiële crisis liet zich ook voelen in Etten-Leur.
Bezuinigingen hebben in 2011 een grote rol gespeeld in de discussies en gesprekken die wij met elkaar
hebben gehad. De ombuigingsoperatie was slechts een voorbode van de keuzes die wij het komend jaar
met elkaar moeten maken.
Ook ontstond er behoorlijk wat onrust over de beoogde Wmo-maatregelen, over de nieuwe afvaltarieven en
over de buslijn in Etten-Leur Noord.
We maakten halverwege het jaar een wisseling mee binnen ons college. En velen van ons hebben in hun
persoonlijk leven afscheid moeten nemen van dierbare gezins- of familieleden.

Tijdens de jaarwisseling in Etten-Leur hebben zich gelukkig geen ernstige persoonlijke ongelukken
voorgedaan. Maar er is wel weer voor 30.000 euro schade aangericht aan lantaarnpalen, verkeersborden,
en ander straatmeubilair. Siervuurwerk is op zichzelf mooi, maar de effecten van het zogenaamde
knalvuurwerk zijn behalve de heftige geluidsoverlast voor mens en dier, dus ook buitengewoon nadelig in
financieel opzicht.
Een aantal collega’s van mij - en ik sluit me daar graag bij aan- heeft het initiatief genomen om te bezien of
het zware vuurwerk verboden kan worden. Verder wil ik voor de volgende jaarwisseling een gedeelte van het
geld dat nu besteed wordt aan het herstel van de vernielde zaken, inzetten voor nog meer toezicht tijdens de
oudejaarsdag en nacht. Tevens wil ik de ervaring die elders in het land dit jaar is opgedaan om vuurwerkvrije
zones aan te wijzen, ook van toepassing te laten zijn in E-L. Jammer dat wat eigenlijk iets feestelijks moet
zijn, zo’n keerzijde heeft.

Gelukkig was er ook genoeg om met plezier op terug te kijken. Ik noem er een paar.
De honderden vrijwilligers die hun bijdrage hebben geleverd aan onze samenleving. Of het nu gaat om
mantelzorgers, vrijwilligers binnen de brandweer, de kerken, scouting, ouderen en jongerenwerk, sport,
onderwijs, hulp in nood enz. Zij hebben er mede voor gezorgd dat het in onze gemeente uitstekend wonen
is. Aan hen (aan u) wil ik mijn bijzondere dank overbrengen voor hun (uw) inzet in 2011.
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Onze weekmarkt werd bekroond met de titel beste markt van Nederland. We werden uitgeroepen tot de
MKB-vriendelijkste gemeente van Brabant. En dat hebben we zeker te danken aan onze E-L ondernemers.
En we hebben een prachtige baby als de 42.000ste inwoner mogen verwelkomen.
Onze eerste stappen zijn gezet in de wereld van de social media. Met de nieuwe internetsite kregen we een
uitgebreidere elektronische dienstverlening. En met de digitalisering van de bestuurlijke informatie - geen
papier meer, maar alles via de Ipad - gaan wij mee in de vaart der volken.
De afronding van Operatie Water Weg vond ook in 2011 plaats. De grote hoeveelheid regen van de
afgelopen weken was nauwelijks meer een probleem. De operatie is geslaagd.
De opening van de nieuwe Milieustraat, een nieuw afval ophaalsysteem horen ook in het lijstje thuis.

Alle tevredenheidsonderzoeken onder onze inwoners laten bijzonder positieve resultaten zien. Ook de
uitslag van een raadpleging via een burgerpanel in het kader van de toekomstverkenning, gaf duidelijk aan
dat onze inwoners heel positief zijn over hun gemeente. Deze week gaan raads- en burgerleden aan de slag
om inwoners via een telefonische enquête te bevragen over hun visie op de toekomst van onze gemeente.
Wat staat ons zoal te wachten in 2012?

Het nieuwe jaar zal allereerst in het teken staan van onze toekomstverkenning en de daarop volgende
takendiscussie. Ook zullen we grote veranderingen meemaken in het sociaal domein: veel taken komen met
minder financiering vanuit het Rijk en de Provincie naar de gemeente toe. Er is dus minder geld is
beschikbaar om deze taken uit te voeren.

De financiële crisis zal ook in 2012 voelbaar zijn. Soms lijkt het net alsof er niet zoveel aan de hand is. En
laten we wel wezen: we hebben over het algemeen goed in Nederland. Dan lijkt die crisis ver weg en niet
van ons. Maar steeds meer zullen we ook merken dat de bezuinigingsmaatregelen ons direct raken. Dan
komt de crisis weer heel dichtbij.

De Rijksoverheid moet miljarden bezuinigen en dit heeft ook zijn weerslag op onze gemeente. Wij zullen de
tering naar de nering moeten zetten. Er wordt vaak gezegd dat de oplossing van het Rijk of de gemeente
moet komen door meer geld beschikbaar te stellen. Terwijl er vergeten wordt dat wij zelf de overheid zijn.
Dat de inkomsten van de inwoners zelf komen.

Wie de schuld heeft van de financiële crisis, blijkt een belangrijke vraag te zijn. De banken, Europa, de
Nederlandse overheid? De crisis is van ons allemaal. Wij zijn toch de overheid, wij zijn toch Europa? Wij zijn
het gewoon zelf. En dan is het moeilijk om de schuldvraag te beantwoorden.
De schuld bij grote instanties wegleggen, is gemakkelijk en draagt niets positiefs bij aan de oplossing van
complexe problemen.
We wijzen sneller dan ooit naar elkaar en vooral naar grote instanties. We maken ook gekke dingen mee: we
kijken zelfs boos naar het KNMI als de storm waarvoor was gewaarschuwd, meevalt. Een onschuldig
voorbeeld, maar het maakt wel duidelijk hoe we met stormen in het maatschappelijk leven omgaan.
We moeten als samenleving onze verantwoordelijkheid zelf ter hand nemen. Eigen verantwoordelijkheid is
het codewoord.
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Meer zelf doen bijvoorbeeld in de eigen woonomgeving, zorgen dat we niet meer zo afhankelijk zijn van de
overheid.
Zeker nu de crisis voorlopig niet voorbij is, kunnen we deze benutten om te vernieuwen. Dingen anders
doen. Veel meer letten op zaken als duurzaamheid, hoe gaan we om met onze aarde en haar
energiebronnen, hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen laten participeren in de samenleving. En hoe
kunnen we het vertrouwen in de overheid en elkaar herstellen. Naar elkaar wijzen is niet productief. Het
schept afstand en geeft geen vertrouwen. We kunnen elkaar op die manier echt flink in de put praten. Dat
patroon moeten we, wat mij betreft, doorbreken.

In plaats van elkaar dit aan te doen, moeten we samen de toekomst tegemoet te treden, samen de
oplossingen vinden en het elkaar gunnen dat het niet altijd in één keer succesvol zal zijn, en vervolgens
verbeteringen te zoeken. Als we samen die verantwoordelijkheid nemen, elkaars rol hierin respecteren en
elkaar vertrouwen in goede intenties, dan komen we veel verder. We beginnen klein en dichtbij. We
beginnen gewoon hierAnuAvandaag!
Laten we daar eens over nadenken. Dat kost geen geld. Daar veroorzaken we geen financiële crisis mee A.
met een beetje geluk lossen we juist heel wat op.

Misschien dat de veranderingen in mijn persoonlijke leven mij extra hebben gestimuleerd in deze gedachte.
Vorige week is ons eerste kleinkind geboren. Een prachtig kereltje, Matthijs Robert Jan van Rijnbach. Wat
een rijkdom, zowel burgermoeder als moeder en grootmoeder te zijn. Ik heb er bewust voor gekozen uw
burgemeester te willen zijn, burgermoeder van Etten-Leur. Grootmoeder worden is een prachtig cadeau, wat
mij nog meer bewust maakt van het feit dat we allen verantwoordelijk zijn voor de zorg voor elkaar en de
toekomst van ons, onze kinderen en kleinkinderen. En ik vertrouw er op dat u zich hier ook voor zult
inzetten.

Etten-Leur is van ons allemaal, en laten wij er samen voor zorgen dat we elkaar in 2012 weten te vinden en
elkaar helpen om al het goede in onze gemeente te behouden. Waar mensen graag willen blijven wonen en
werken.

Ik wens u allen alle gezondheid, wijsheid en vertrouwen toe voor 2012.

Burgemeester H. van Rijnbach – de Groot
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