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Beste mensen,  
 
1. 
Wat ongelofelijk fijn dat u hier bent vanavond.  

 
En wat fijn dat ik hier mag zijn.  
 

Ik ben nu tien dagen uw waarnemend burgemeester en dat is in de eerste plaats een grote eer en 
verantwoordelijkheid. Maar tegelijkertijd geniet ik van elk moment. Ik geniet van al die worstenbroodjes die ik 
krijg aangeboden. Van de verrassende plekken in Etten-Leur die ik mocht zien. Maar vooral geniet ik van de 
mensen die ik mag ontmoeten.  

 
Ik mocht kennismaken met een fantastische ambtelijke organisatie. Ik trof met Jean-Pierre, Ger en René een 
sterk college aan, met expertise en karakters die elkaar perfect aanvullen. En als het echt moeilijk is krijg ik 
natuurlijk hulp van onze jeugdburgemeester Alain waarmee we meteen ook de brug slaan naar een nieuwe 

generatie. 
 
En bovenal maakte ik kennis met een constructieve gemeenteraad. Raadsleden – ik ben het zelf lange tijd 

geweest - zijn voor mij toch de helden van de democratie. Ik trof hier gelukkig een gemeenteraad aan waar men 
luistert naar elkaar, waar men bezig is met de inhoud en waar men niet alleen met elkaar, maar vooral met de 
samenleving bezig is. Een raad met een unieke visie en aanpak op het gebied van participatie. En dat niet alleen 
in verordeningen en beleid, maar ook in de houding en in cultuur. Want zorgvuldig bestuur begint bij oprechte 

interesse. Er wordt landelijk veel nagedacht en gepraat over de versterking van de lokale democratie. Ik zou 
zeggen: kom kijken in Etten-Leur! 
 
2. 

Een gemeentebestuur is niks zonder een sterke samenleving. Maar ik hoef u niets te vertellen over de kracht van 
Etten-Leur. Sterker nog: u bént de kracht van Etten-Leur.  Samenwerking wordt hier met hoofdletters geschreven 
en we hebben daarbij oog voor kwetsbare inwoners. We houden niet alleen rekening met inwoners met een 

hoge toon, maar vooral ook met de mensen met een zachte stem.  
 
Etten-Leur is groot genoeg voor stadse voorzieningen, maar klein genoeg om elkaar te kennen. Een gemeenschap 
waarin we bereid zijn iets voor elkaar te doen. Want wie iets betekent voor een ander, geeft ook betekenis aan 

zichzelf. En dat kan op vele manieren. Als vrijwilliger bij de voedselbank of binnen een vereniging, als 
ondernemer, met activiteiten in je eigen buurt of als mantelzorger voor een naaste. Het is allemaal waardevol.  
Zeker als het moeilijk wordt moeten we dichter bij elkaar staan. In dat opzicht goed dat we na de coronacrisis de 

1,5 meter in Etten-Leur snel achter ons hebben kunnen laten. 
 
Etten-Leur staat er op vele vlakken goed voor. De begroting is weer op orde en de wijken liggen er goed bij. Een 
prachtig fundament om verder op te bouwen. Daarnaast hebben Raad en College eind vorig jaar stevige besluiten 

genomen om de pijn van de hoge energieprijzen, voor zowel mensen met een smalle beurs als verenigingen, te 
verzachten.  
 
Over twee dingen wil ik het vandaag kort met u hebben.  

En dat zijn onze externe oriëntatie en over onze gastvrijheid. 
 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
3. 
Etten-Leur was voor mij een goed bewaard geheim. Dat lag natuurlijk in de eerste plaats aan mezelf. Al meer dan 
20 jaar kun je via de A58 eenvoudig om Etten-Leur heen, maar dat hoéft natuurlijk niet! Ik kan u verzekeren dat 

u er sinds vorige week met mij een ambassadeur bij heeft. De komende maanden grijp ik met beide handen aan 
om niet alleen de gemeente en de gemeenschap beter te leren kennen, maar ook om dat naar buiten uit te 
dragen. Binnen de regio, richting Den Bosch, Den Haag en aan iedereen die het wil horen.  

 
Eerder sprak ik al over de unieke manier waarop de gemeenteraad invulling geeft aan het begrip participatie. Dat 
moeten we koesteren. Komende tijd gaan we die manier van werken verder versterken. Dat is ook belangrijk 
met het oog op de grote ambities uit het raadsprogramma, zoals de woningbouwontwikkelingen Hoge Haansberg 

en de Lage Vaartkant en de benodigde nieuwe verkeersverbindingen. 
 
Maar alleen de eigen inwoners betrekken is onvoldoende. Meer dan ooit moeten we ook naar buiten kijken. 
Buiten de gemeentegrenzen. We hoeven ons niet groter te maken dan we zijn, maar ook zeker niet kleiner. We 

hebben als Etten-Leur veel te bieden aan de regio, aan de provincie en aan de rijksoverheid. Het is tijd om hen 
nog meer te betrekken en onze externe oriëntatie te versterken. Onze plek op de beleidsagenda’s op het gebied 
van ruimte, wonen en verkeer op te eisen. Want alléén kunnen we die ambities niet waarmaken. Zo zorgen we 

dat iedereen straks zegt: je kúnt wel om Etten-Leur heen, maar waarom zou je dat in vredesnaam willen? 
 

4. 
Meteen na mijn aantreden was ik op bezoek bij onze Oekraïense gasten die verblijven in het Turfschip. Ik ben 

onder de indruk van de manier waarop Etten-Leur al heel vroeg een grote groep Oekraïners zich hier thuis heeft 
laten voelen. We hebben ervoor gezorgd dat ze zich hier veilig voelen en dat we samen iets kunnen opbouwen. 
 

En dat past bij Etten-Leur.  
 
Maar niet alleen met betrekking tot Oekraïners tonen we onze gastvrijheid. Begin deze eeuw hebben we als 
gemeenschap onze verantwoordelijkheid genomen bij de opvang van asielzoekers en op dit moment halen we 

als gemeente ruimschoots de afgesproken doelstellingen rondom huisvesting van statushouders. Dat laatste kan 
lang niet elke gemeente zeggen. Daar mogen we trots op zijn. 
 

Maar we kunnen en mogen onze ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen. Meer dan ooit geldt dat wat gebeurt 
aan onze Europese buitengrenzen ook effect heeft op onze binnensteden. Het aantal mensen dat naar Nederland 
komt neemt nog altijd toe, net als de druk op de gemeenten vanuit het kabinet. In de Baronie-regio trekken we 
samen op. Ik wil hier ook eerlijk zijn: we moet er rekening mee houden dat het komend jaar opnieuw een beroep 

wordt gedaan op onze gastvrijheid. En ik spreek hier alvast de hoop en het vertrouwen uit dat we op een 
zorgvuldige wijze dat gesprek voeren en ook nu weer onze verantwoordelijkheid nemen.  
  

5. 
Dan is er tenslotte nog een gevoelige kwestie die ik open met u wil bespreken. Iets uit mijn verleden, maar waar  
ook u nu mee te maken krijgt. De carnavalstijd komt er namelijk aan en ik ga u nu bekennen: heb nog nooit van 
mijn leven carnaval buiten Venlo gevierd. En erger nog: zoals vele Limburgers heb ik allerlei vooroordelen over 

het Brabantse carnaval. Het goede nieuws is: ik ben er 100% klaar voor om mijn vooroordelen aan de kant te 
zetten. Dus mijn uitnodiging aan u: verras mij en laat mij kennis maken met de Stijloren, de Leurse Leut en het 
Etten-Leurse carnaval. Ik kan dus niets beloven, maar ik kijk nu al uit naar de sleuteloverdracht.   

 
Beste mensen,  
 
Namens de gemeenteraad en de wethouders wens ik u allen een heel mooi nieuwjaar. Ik hoop met u allen nog 

veel worstenbroodjes te eten. Laten we omzien naar elkaar. Want Samen maken we Etten-Leur. Ook in 2023. 
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