Speech nieuwjaarsreceptie Burgemeester Miranda de Vries – 6 januari 2020
In écht contact zit de sleutel

Welkom, van harte welkom namens het gemeentebestuur en namens jeugdburgemeester Danu.
Dit is alweer de derde keer dat ik u, kort na de jaarwisseling, mag toespreken namens de gemeente
Etten-Leur. Vorig jaar stonden we in het nieuwe zwembad. Dit jaar staan we op een andere
bijzondere plek in onze gemeente: het nieuwe brugklasgebouw van de KSE dat in het schooljaar
2016-2017 in gebruik is genomen. Ik wil hierbij meteen de directie van de KSE bedanken voor het
openstellen van deze prachtige locatie. Het is extra bijzonder dat we dit doen in het jaar dat Peter
van Heusden afscheid neemt als rector. Het is een inspirerende plek, omdat hier jonge mensen
beginnen aan een nieuwe fase van hun leven. Een stap van tiener op weg naar jongvolwassene, een
stap van leren, groeien, jezelf ontwikkelen en je plek leren vinden in onze maatschappij.

Dat doet mij denken aan een andere broedplaats voor jonge mensen, namelijk X EL. Daar hebben
ook het afgelopen jaar jonge mensen gezorgd voor een positieve, creatieve en bruisende plek in onze
gemeenschap. Het pand zal komend jaar door Alwel worden omgetoverd tot een nieuw, hip en
trendy wooncomplex voor jongvolwassenen. Omdat de broedplaats zo goed is bevallen, willen we als
gemeente kijken of we dit op andere plekken kunnen voortzetten. Niets mooiers dan dat jonge
mensen de kans krijgen om samen te werken en samen te groeien.

Als we het over jonge mensen hebben, moet ik ook denken aan de jonge verkeerslachtoffers die
Etten-Leur vorig jaar kende. Dat heeft echt een enorme impact. Natuurlijk voor de gezinnen die
getroffen zijn, maar ook voor de gemeenschap eromheen. Het doet dan goed om te zien dat er
aandacht is voor elkaar. Ook volgend jaar is dat nodig. Deze jonge slachtoffers zullen altijd worden
gemist. Zij en hun families verdienen een plekje in ons hart. Op dat soort momenten zie je dat EttenLeur een warme gemeenschap is. We zijn er voor elkaar. We hebben aandacht voor elkaar, zeker in
tijden dat dat nodig is.
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Dit jaar was nog maar drie dagen oud toen de wereld werd opgeschrikt door de aanslag van de VS op
de Iraanse generaal. Een angstige situatie op wereldschaal. De effecten van deze aanslag zijn
wereldwijd en verscherpen bestaande conflicten. Ook in Nederland zagen we in 2019 meer
conflicten verscherpen: in de achterliggende maanden zagen we achtereenvolgens boeren,
onderwijzers en mensen uit de gezondheidszorg op de barricaden. Alle reden om voorzichtig te zijn
en met elkaar in gesprek te blijven. Ook in onze warme Etten-Leurse gemeenschap, lijkt het soms
alsof de verschillen groter worden. De toon van het debat is soms harder en we lijken tegenover
elkaar te staan. Toch weet ik zeker dat ieder hier het beste wil voor zijn medemens en voor de EttenLeurse gemeenschap. Ik geloof niet in ‘de boze burger’. Elk mens is betrokken en gemotiveerd. Je
wordt nu eenmaal fel als iets je raakt. Of het nu gaat over zwarte piet, het klimaat of vuurwerk. Die
felheid laat zien hoe groot de betrokkenheid is. Laten we in 2020 de zogenaamde polarisatie
ombuigen. Spreek met elkaar, stel elkaar een oprechte vraag, luister naar elkaar. Alleen in écht
contact komen we tot oplossingen, omdat we dan elkaars beweegredenen kunnen volgen. Bekend
maakt bemind. Dan gebeuren er mooie dingen.
Dat Etten-Leur daar goed in is, wil ik graag toelichten aan de hand van een aantal voorbeelden.
Bijvoorbeeld was daar het diner in het Munnikenheide College voor mensen die wel wat gezelschap
kunnen gebruiken. Georganiseerd door de kookclub van De Linde en mede mogelijk gemaakt door
vele vrijwilligers. Ik weet niet of Harrie Dirkx er is vanavond, maar bij deze: top gedaan!
Zo’n 300 mensen met een kleine portemonnee konden dankzij KerstCircus Etten-Leur en sponsoring
van Vakgarage Etten-Leur, naar een circusvoorstelling. Harmonie Concordia speelde de sterren van
de hemel, waardoor de sfeer er meteen goed inzat. Ik zag een moeder met haar drie prachtige
dochters, die straalden van plezier, echt genieten van dat moment.
Een prachtig voorbeeld is voor mij ook het project ‘Gelukkig een leven lang leren’ aan de Beukenlaan
van initiatiefnemer Jacqueline Aarts, directeur van De Hasselbraam. Met Noor van de GGD haalde ze
10.000 euro binnen. ‘Niets doen is geen optie’ is hun motto. Het stond in de krant als
armoedeproject, maar ik zie dit als zoveel meer. Het gaat om er voor elkaar zijn, met elkaar koken,
met elkaar sporten. En wat dacht u van ZIEL: Zin in Etten-Leur met volop activiteiten op het gebied
van kunst, cultuur, spiritualiteit en zingeving. Activiteiten die jong en oud verbinden. Of denk aan de
lessen ‘Vergroot je geluk’ door Annelieke en Angelique. Ik ben trots op deze initiatieven en op al die
mensen die ik nu niet noem, maar die wel van grote betekenis zijn voor een zorgzaam Etten-Leur.
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Ook op andere vlakken gebeuren mooie dingen. Tientallen bedrijven helpen, vaak samen met het
Werkplein, mensen aan het werk via werkervaringsplaatsen. Dat doen de grotere industriële
bedrijven, maar ook onze middenstanders dragen hier hun steentje aan bij. Ik denk bijvoorbeeld aan
een kleine ondernemer die geregeld mensen een kans geeft, waardoor bijvoorbeeld ook die
voormalige vluchteling niet alleen z’n vaardigheden, maar ook z’n taal kan ontwikkelen. Of Brownies
& Downies, waar Stefanie me altijd stralend welkom heet. Een prachtig bedrijf waar mensen met een
beperking kunnen floreren én op 27 november 2019 werden ze verkozen tot leukste lunchroom van
Etten-Leur.
Graag noem ik nog Gezinshuis WindMee. Een huis waar Daphne en Marcel kinderen opvangen die
het thuis moeilijk hebben. De kinderen kunnen er blijven totdat ze op zichzelf kunnen wonen. Hoe
mooi is het dat deze kinderen met serieuze problemen echt opgenomen worden in een gezin, zodat
ook zij de kans krijgen om zich in een veilige omgeving voor te bereiden op hun toekomst.
Zo zorgen mensen in Etten-Leur voor elkaar. Het zijn voorbeelden die ons inspireren en vertrouwen
geven om dit verder uit te bouwen. Om samen te zorgen voor toekomstbestendige, betaalbare
voorzieningen. Zeker nu dit onder druk staat. Als gemeente moeten we ervoor zorgen dat de
financiën beter in balans komen. Dat doen we door ervoor te zorgen dat er gebouwd kan worden,
dat mensen aan het werk kunnen en door samen te zorgen voor de kwetsbare Etten-Leurenaar.
Komend jaar kijken we uit naar de oplevering van woningen aan Hof De Hoop, de bouw van
Kloostervelden, het Van Bergenpark, afbouw van De Streek, maar ook zoeken we verder naar
mogelijkheden voor nieuwe locaties. We moeten kijken naar wat dat betekent voor de
infrastructuur, voor toekomstige investeringen in duurzaamheid, voor onze regionale
energiestrategie en natuurlijk voor de verkeersdoorstroming. We zijn trots op ons openbaar gebied:
ik hoor vaak complimenten over hoe het groen in de gemeente erbij ligt. Dat willen we graag zo
houden in de toekomst en dat is een uitdaging in financieel moeilijke tijden.
Ook de zorg staat onder druk. Hoe kunnen we dit betaalbaar houden zonder dat kwetsbare mensen
daar de dupe van worden? Ik noemde net al een aantal prachtige voorbeelden en dat geeft me
vertrouwen in de toekomst. Onze partners doen daarin volop mee, zoals Avoord, die samen met
huisartsen werken om vroegtijdig problemen op te sporen die samenhangen met ouderdom. Zij
werden de op een na beste zorginstelling van Nederland (door de eigen inwoners beoordeeld).
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GGZ Breburg, Amarant en Surplus Welzijn lieten zien dat de algemene dagbesteding Het Stekkie heel
goed werkt, dat deelnemers heel tevreden zijn en minder individuele zorg geleverd hoeft te worden.
Dit soort initiatieven steunt de gemeente graag. Dat geldt ook voor de Harde Leerschool, waarbij de
Rugby-vereniging en bedrijven jonge mensen zowel fysiek als mentaal versterken, zodat ook zij zich
weer op de arbeidsmarkt kunnen richten. Zo kunnen we met elkaar besparen op zorgkosten zonder
dat we besparen op zorg voor elkaar. Nog volop uitdagingen liggen in het verschiet. Dat vraagt van
iedereen de nodige creativiteit en flexibiliteit. Een ding is zeker: als we dit alles willen realiseren
hebben we elkaar hard nodig.

Mijn oproep? Blijf naar elkaar omkijken. Blijf de warme gemeenschap die ik heb leren kennen.
Blijf elkaar vragen hoe het gaat. Vanuit oprechte interesse en vanuit een warm hart. In de dialoog die
we vorig jaar hebben gehad over vuurwerk, bleek dat we het misschien niet eens waren met elkaar,
maar wel dat er begrip ontstond voor elkaars standpunten door er in rust en met aandacht over te
praten. Dit doen voor de grote en kleine vraagstukken van deze tijd is wat mij betreft de kern van
besturen anno 2020. Om ook als gemeente in staat te zijn om het gesprek goed te organiseren. In
contact met elkaar zit de sleutel. Gun elkaar dat we niet perfect zijn. Ga uit van goede intenties. Dat
iedereen het beste wil voor Etten-Leur.

Daarom vraag ik u tot slot om vanavond minimaal één; persoon die u niet kent, de hand te schudden
en hem of haar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Vertel elkaar uw plannen voor het nieuwe
jaar of wat u belangrijk vindt. Want bekend maakt bemind. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het
goed gaat in Etten-Leur. Samen maken we Etten-Leur.

Ik wens u en uw dierbaren een fantastisch, liefdevol en veilig nieuwjaar.

Miranda de Vries
Burgemeester Etten-Leur
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