Geachte aanwezigen; dames en heren,
Waar bent u tevreden over?
Ik ben in elk geval heel tevreden over deze plek voor de
nieuwjaarsreceptie. Een betere plek voor de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Sliedrecht kan ik me dit jaar niet wensen. We zijn te gast in
de mooie sporthal waar onze volleybalvrouwen, – volleybalmannen en de
jeugd van Sliedrecht Sport tegenwoordig hun successen aaneenrijgen.
De vrouwen werden in 2018 landskampioen, wonnen de beker en de
supercup. En ze staan nu 'gewoon' weer bovenaan. Een absolute
topprestatie. De mannen promoveerden naar de hoogste klasse. In mijn
beleving is handhaven dan het doel. Maar tot nu toe zijn alle
verwachtingen overtroffen: de mannen staan op een prachtige tweede
plaats. Bovendien hebben zowel de vrouwen als de mannen zich
afgelopen weekend geplaatst voor de final four, de halve finales van het
bekertoernooi.
Sliedrecht Sport is een vereniging waar je de complete diversiteit van de
Sliedrechtse bevolking terugziet. Leden die hier sporten kun je overal in
het dorp tegenkomen: van de kerk tot The Candle. Dat maakt Sliedrecht
Sport een prachtige gemeenschap, die bovendien ook nog eens draait op
de inzet van talloze vrijwilligers.
Zij, en natuurlijk ook de vrijwilligers van andere sportverenigingen –
want het geldt veel breder dan alleen volleybal - maken waar dat
Sliedrecht een kweekvijver van kampioenen is. En daar ben ik trots op.
Waar bent u tevreden over?
Waar ik in elk geval NIET tevreden over ben is de vuurwerkoverlast en
de schade die dat heeft veroorzaakt. Dit jaar hebben we allerlei
maatregelen genomen om de overlast van knalvuurwerk te beperken.

We kunnen constateren dat dit tot half december goed heeft gewerkt.
Ten opzichte van vorig jaar halveerde het aantal knallen. Ons
vuurwerkdetectiesysteem registreerde in die periode dit jaar 108 knallen,
tegen 227 knallen in dezelfde periode een jaar geleden. Een halvering
dus. Dat bleek ook wel uit het feit dat veel mensen dit jaar tegen mij
zeiden dat de overlast voor hun gevoel minder was.
Maar in de laatste twee weken van december kantelde dat beeld. Het
aantal knallen lag met 1418 meer dan twee keer zo hoog als in dezelfde
periode vorig jaar. Ook het aantal gemeten illegale klappers lag hoger.
Dat blijkt ook wel uit de schade: bijna 15.000 euro! Vierduizend euro
meer dan vorig jaar.
Ik zal er geen doekjes om winden. Over de cijfers van de laatste twee
weken van 2018 ben ik niet alleen diep teleurgesteld, ik ben er ook van
geschrokken. De methode zoals we hem nu hebben, is effectief. En ik zal
met de raad in gesprek gaan over aanvullende maatregelen om dit
systeem ook in de laatste twee weken van het jaar succesvol te laten
werken. Want ik ben er echt van overtuigd dat er een nog paar tandjes
bij moeten.
Waar bent u tevreden mee?
Het was een goed jaar voor de lokale democratie. In maart waren er
gemeenteraadsverkiezingen. De opkomst was bijna twee procent hoger
dan in 2014. Ik bedank iedereen die daaraan heeft bijgedragen: politieke
partijen, de offline en online media en maatschappelijke organisaties en
anderen die ik misschien vergeten ben.
Maar de belangrijkste bijdrage komt van onze inwoners zelf. Zij hebben
hun stem uitgebracht en hun volksvertegenwoordigers gekozen. Zij
hebben op die manier laten weten wat zij belangrijk vinden voor de
toekomst van ons dorp en wie ze het vertrouwen hebben gegeven om
daarover namens hen te beslissen.

Er kwamen twee nieuwe partijen bij in de gemeenteraad: D66 en
Slydregt.nu. Ook in Sliedrecht slaat blijkbaar de versnippering toe. En
dat is goed nieuws. Over versnippering wordt weleens negatief gedaan.
Ik deel die mening niet. Het zorgt voor een nieuwe dynamiek in het
raadhuis. En ook dat is goed voor onze democratie. Want hoe breder het
palet aan geluiden is, hoe beter de keuzes zijn die gemaakt worden en
hoe meer de samenleving zich hierin zal herkennen.
Op 19 juni werd een nieuw college geïnstalleerd. Afgelopen vrijdag
waren ze precies 200 dagen aan het werk. Zowel de gemeenteraad als
het college wil dicht bij haar inwoners staan. Interactie met de
samenleving is daarbij van groot belang.
Daarbij moeten we ons allemaal realiseren dat we het nooit iedereen
naar de zin kunnen maken. Maar ik ben er ook van overtuigd dat we als
volksvertegenwoordigers en bestuurders de plicht hebben om uit te
leggen waarom je iets wel of niet wilt, kan of mag doen. Ik ben ervan
overtuigd dat de overheid nu veel beter uitlegt waarom keuzes gemaakt
worden dan 17 jaar geleden, toen ik lid werd van een politieke partij.
Een jaar voor de fortuyniaanse revolte.
Waar bent u tevreden over?
In oktober schreef de gemeente de fotowedstrijd #trotsopsliedrecht uit.
We mogen wel wat vaker uitspreken dat we trots zijn en waar we trots
op zijn. Naast sporters zijn er nog veel meer Sliedrechters om trots op te
zijn. In het bijzonder wil ik alle vrijwilligers en mantelzorgers bedanken
voor hun inzet het hele jaar door. Jullie dragen allemaal bij aan een
stabiel en gelukkig dorp!
Als gemeente ondersteunen we nu al bijna 400 mantelzorgers die zich bij
ons hebben gemeld. Mantelzorg is zwaar, dat heb ik van dichtbij
meegemaakt toen mijn moeder de zorg voor haar ouders en haar buren
op zich nam. En samen met mijn vrouw, mijn broer en mijn schoonzus
ben ik zelf ook zes jaar mantelzorger geweest van mijn zus. Het is
zwaar, maar het is van onschatbare waarde.

Ik roep dan ook iedere mantelzorger op, die zich nog niet bij de
gemeente heeft geregistreerd, om dat alsnog te doen. Dat is belangrijk
zodat we alle mantelzorgers in ons dorp de ondersteuning kunnen
bieden die ze verdienen. In het Bonkelaarhuis hebben we een speciaal
steunpunt waar mantelzorgers altijd terecht kunnen voor hulp.
De opening van het Bonkelaarhuis, op 3 oktober, is voor mij een
belangrijk hoogtepunt van 2018. In het Bonkelaarhuis zijn alle
activiteiten van de Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, Stichting Sociaal
Team Sliedrecht, Rivas en Humanitas onder één dak samengebracht.
Iedereen kan daar terecht voor vragen op het gebied van jeugd- en
gezinshulp, zorg, welzijn, werk en inkomen.
In Sliedrecht hebben we dit op onze eigen manier geregeld en daarin
zijn we redelijk uniek. We zijn er als college op bezoek geweest. En toen
hoorden we van de mensen die er gebruik van maken en van de
professionals in het Bonkelaarhuis dat het werkt. Een prachtig resultaat
waar we als gemeente Sliedrecht trots op zijn.
Waar bent u tevreden over?
Er is in 2018 hard gewerkt aan goede verhoudingen met de
ondernemers in Sliedrecht. Zo zijn we begonnen met het project De
Nieuwe Winkelstraat. En er zijn fondsen gekomen om de Kerkbuurt, het
Burgemeester Winklerplein en de meubelboulevard op de Nijverwaard
aantrekkelijker te maken.
We hebben 3,8 miljoen euro subsidie gekregen om een deel van
Sliedrecht-Oost aardgasvrij te maken. Het Rijk had 90 miljoen euro
beschikbaar en dat geld zou verdeeld worden onder twintig wijken.
Hoewel er veel meer inschrijvers waren, zijn wij er in Sliedrecht in
geslaagd die subsidie binnen te halen. Daarom verdient iedereen die
hieraan heeft gewerkt een groot compliment. Tegelijk: het geld is
binnen, maar nu moeten we aan de slag.

De horecavoorziening van sporthal De Stoep, die ruim een jaar lang leeg
stond, heeft weer een nieuwe exploitant. Deze maand gaat de kantine
weer open en in het voorjaar opent ook het restaurant weer zijn deuren.
Goed nieuws voor sporters en bezoekers. Maar ook een groot
compliment aan de jonge en ambitieuze ondernemers van Kom aan
Tafel! dat ze deze stap hebben genomen en ik wens ze heel veel succes
toe.
Sinds 1 januari kunnen alle kinderen die vijf jaar geworden zijn op
kosten van de gemeente hun A- en B-zwemdiploma halen. Een mooi
initiatief van onze gemeenteraad. En belangrijk voor de veiligheid van
onze kinderen in een dorp dat zo nauw is verbonden met het water. Het
afgelopen jaar hebben bijna 300 kinderen van deze regeling gebruik
gemaakt. De eerste diploma's worden dit jaar uitgereikt.
Het kabinet heeft acht miljoen euro uitgetrokken voor een betere
doorstroming op de A15 ter hoogte van ons dorp. Dat is natuurlijk niet
alleen goed nieuws voor onze inwoners, maar ook goed voor de
bedrijven in het dorp. We vinden het belangrijk dat iedereen Sliedrecht
kent, maar liever niet van de fileberichten.
Een andere belangrijke doorgaande route in ons dorp, de Sportlaan, is al
aangepakt. Zoals u wellicht nog weet, verkeerde de weg in niet zo'n
goede staat meer en hij was zeker niet meer bestand tegen de
verkeersdrukte in de spits. Inmiddels ligt de weg er weer spik en span
bij. Echt een vooruitgang voor Sliedrecht.
De laatste weken van het vorige jaar hebben we twee keer een
belangrijke slag geslagen in de strijd tegen ondermijning. Eind november
heeft de politie, en dat is een groot compliment waard, een enorm
drugslab opgerold. En in december hebben we als gemeente samen met
de politie, de belastingdienst, de douane en de Nederlandse Voedsel en
Warenautoriteit twee horecapanden gecontroleerd. Daarbij zijn illegale
gokpraktijken, illegaal vuurwerk en een wapen aangetroffen. Tegen deze
vormen van ondermijning treden we hard op. Dit zijn zaken die we in
ons dorp niet kunnen tolereren.

Het thema integriteit heeft een aantal maanden de politieke agenda
beheerst. Er is grondig onderzoek gedaan en de conclusie is dat
Sliedrecht geen integriteitsprobleem heeft. Wat mij betreft staat er nu
een punt achter deze zaak. We moeten elkaar hier niet op blijven
aankijken. We willen vooruit. We gaan samen mooie dingen doen voor
ons dorp.
Over mooie dingen gesproken…Het allerlaatste besluit van de
gemeenteraad in 2018. Een ruime meerderheid heeft in een motie
uitgesproken dat Sliedrecht voor iedereen een veilige plek moet zijn,
ongeacht iemands seksuele identiteit. Kortom: wij worden een
regenboogdorp. En op dat besluit ben ik ongelofelijk trots.
Waar bent u tevreden over?
Beste mensen, we staan aan het begin van 2019. En net als iedereen
zitten wij als gemeente vol met plannen.
Uiteraard gaat de strijd tegen de uitstoot van Gen-X en PFOA door
Chemours onverminderd verder. Vorig jaar hoorde u mij zeggen dat nul
uit de pijp de enige acceptabele uitkomst is. Dit jaar heeft Chemours
forse investeringen aangekondigd om de uitstoot terug te dringen tot
wel 99 procent. Dat is een mooi streven. Ik ben optimistisch maar heb
ook zoiets van: eerst zien dan geloven. De gezondheid van onze
inwoners is en blijft onze prioriteit. Daarom is en blijft het uitgangspunt
nul uit de pijp.
We nemen komende maanden een besluit over een jaarlijkse kermis in
het centrum. We doen een onderzoek naar de weekmarkt waarbij we
kijken welke verbetermogelijkheden er zijn. We zijn van plan een besluit
te nemen over het onderhoud en de bestemming van het raadhuis.
En…last but not least….we schaffen een hondenpoepzuiger aan om een
grote ergernis in het dorp aan te pakken.

En, beste mensen, ik kan in deze nieuwjaarstoespraak ook een nieuwe
campagne aankondigen. Mensen die mij op social media volgen, hebben
gezien dat ik af en toe de term 25.000 paar ogen gebruik. Met de
campagne 25.000 paar ogen doen we een beroep op alle 25.000
inwoners van ons dorp. Onze ambtenaren zien namelijk niet alles. Ik zie
niet alles.
Daarom doen we ook een beroep op onze inwoners om met ons mee te
kijken. Dat kan variëren van een losliggende stoeptegel tot het
vermoeden van een wietkwekerij en van verwaarloosde kinderen tot
dierenleed. Wij zijn met zijn allen verantwoordelijk voor ons dorp. Als u
het niet meldt, dan weten wij het niet en dan kunnen we geen
maatregelen nemen. Als 25.000 paar ogen actief meekijken, wordt
Sliedrecht nog mooier.
Waar bent u tevreden over?
Beste mensen, Sliedrecht is een heerlijk dorp om te wonen en te werken.
Als ik de mensen op straat spreek en ik vraag ze hoe ze het vinden in
Sliedrecht, dan hoor ik vaak dat ze het hier naar hun zin hebben.
Sliedrechters zijn tevreden mensen. Maar soms denk ik dat dat we die
tevredenheid wel wat meer mogen uitstralen.
Natuurlijk kunnen er altijd dingen beter en daar blijven wij als gemeente
hard voor werken. Maar toch zou ik best nog wat meer tevredenheid
willen zien, ook hier in Sliedrecht. Ook in ons dorp gaan heel veel dingen
gewoon erg goed. Dingen die misgaan mogen natuurlijk best benoemd
worden. Maar laten we vooral ook oog hebben voor wat er allemaal wel
goed gaat. Ik wens Sliedrecht wat meer tevredenheid toe.
Daarom stel ik de vraag: waar bent u tevreden over?
Tevredenheid is namelijk van onschatbare waarde. Daarover las ik een
korte maar inspirerende gedachte, in een boekje van mijn collega Bert
Blase, oud-burgemeester van Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam.
Hij schrijft:

Uitstekend
Als je in je leven
Over elke dag kunt zeggen
dat je het
'wel aardig'
hebt gedaan
Dan heb je, waarachtig
Uitstekend gepresteerd
Daarom wil ik tot slot nog even terugkomen op het succes van onze
volleyballers. AD De Dordtenaar ging eind november op zoek naar een
verklaring voor hun prachtige prestaties. Verschillende mensen kwamen
aan het woord en zij gebruikten termen als spelvreugde, harmonie en
eenheid.
We hebben gezien dat de volleyballers daarmee prachtige successen
kunnen boeken. En ik heb ook geconstateerd dat Sliedrecht Sport een
vereniging is waarin de diversiteit van Sliedrecht terug te vinden is. Dan
moet het toch ook mogelijk zijn dat we die vreugde, die harmonie en die
eenheid kunnen doortrekken naar het hele dorp.
Dan moet een antwoord op mijn vraag 'waar zijn we tevreden over' toch
niet moeilijk zijn.
Een ding is zeker: u hoeft zich er niet voor te schamen om tevreden te
zijn. En daarom wens ik u een schaamteloos tevreden 2019 toe.

