Afscheid gemeenteraad 29 maart 2022

Kent u dat gevoel dat de tijd je door de vingers glipt? Dat alles zo snél gaat? Vier jaar geleden zaten
we in het IVOO, om de nieuwe gemeenteraad van Meerssen te installeren. Zeventien democratisch
gekozen vrouwen en mannen, stuk voor stuk bevlogen en vast van plan het beste te doen voor
Meerssen. Jullie dus. Een mooie avond.

En nu zijn die vier jaar dus al voorbij. In een vloek en een zucht, zo lijkt het, en is het alweer tijd om
afscheid te nemen. Niet van allemaal gelukkig, want in de nieuwe raad die we morgen installeren zie
ik de meesten van jullie weer terug. Het afscheid van de meesten van jullie is dus maar heel tijdelijk,
maar voor Helmie Smeets, Marcel Dassen, Dani in de Braekt, Roger Thijssen en Remco Vertommen is
het vandaag écht de laatste dag als gemeenteraadslid. En dat geldt ook voor de fractie Focus die
ophoudt te bestaan.

Zo meteen kom ik nog even bij de vijf vertrekkers persoonlijk terug, maar ik wil alvast mijn respect en
waardering uitspreken aan álle raadsleden voor al het werk dat jullie voor Meerssen en al zijn
kernen, buurten en wijken verricht hebben. Het raadslidmaatschap is vandaag de dag geen sinecure.
Gaf het vroeger prestige en aanzien, tegenwoordig is het vooral hard werken en veel kritiek slikken,
vooral op de sociale media. Misschien is daarom de animo voor het ambt minder? Ik denk het wel. In
ieder geval ben ik blij met elke kandidaat die in een raad wil plaatsnemen. Dank dus alvast voor jullie
inzet in de afgelopen jaren, dat jullie een deel van jullie kostbare tijd aan Meerssen hebben gegeven.

Gemakkelijke jaren waren het niet. De corona-pandemie drukte een zware stempel, ook op het
raadswerk. Twee jaar online vergaderen, immers op 6 en 7 mei 2020 hadden we onze eerste digitale
vergadering. In het begin nog even wennen aan handje opsteken als je het woord wenst en je ervan
bewust zijn dat je de hele tijd in beeld bent. Dat je soms vergeet je microfoon uit te zetten en dat we
allemaal getuige zijn van een huilend kind op de achtergrond, een hond die het op een blaffen zet of
een partner die in beeld even een kopje koffie komt brengen.
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We misten het napraten met een drankje en zelfs de bitterballen verdwenen helemaal. Die hadden
we voor ‘t laatst (kunnen hebben) tijdens de begrotingsvergadering in 2019. Op 7/11/2019 staakten
de stemmen bij een amendement m.b.t. de begroting. Er kon niet gestemd worden over de
begroting dus werd er meteen een nieuwe vergadering uitgeschreven die op 8/11 om 0.50 uur
begon.

Een niet nader te benoemen raadslid appte gedurende de vergadering naar de voorzitter dat we voor
22.00 uur klaar zouden zijn en dat het vet opgewarmd kon worden voor de bitterballen. Het is er die
nacht niet meer van gekomen.

Ik heb de contacten na de vergadering zeer gemist, ook omdat er ik ervan overtuigd ben dat direct
persoonlijk contact de scherpe randjes van vergaderingen en lastige beslissingen weghaalt. Ik ben
dan ook heel blij dat we vandaag wél dit afscheid kunnen vieren hier in de Stip. Eén van de plekken
waar we samen het leven vieren. Gelukkig weer zonder beperkingen. Straks, na het officiële
gedeelte, kunnen we eindelijk weer eens het glas heffen en terugkijken op vier hectische jaren.

Want los van corona, waterramp en de huidige oorlog en vluchtelingenstroom waren het ook politiek
turbulente jaren. De politieke perikelen, de discussies over een al dan niet ambtelijke fusie met
Maastricht, de val van de coalitie als dieptepunt; jullie hoef ik dat niet uit te leggen.

En juist in een periode van betrekkelijke rust kwam het water. Een ramp van ongekende omvang
voor met name Rothem, Bunde en Geulle. En we hadden 2 weken daarvoor ook al de overstroming
van Meerssen en Ulestraten gehad. Ellende die nog steeds niet voor iedereen verleden tijd is. Nog is
er niet voor alle slachtoffers duidelijkheid over de schadevergoeding. Dat doet mij pijn en ik weet
zeker jullie ook.

Pijn doet ook de gewelddadige inval van Rusland in Oekraïne, die onze eigen verkiezingen in een keer
naar de achtergrond drong. Was misschien de opkomst daarom zo laag? Misschien. Zeker is dat het
een oorlog is die ons raakt, die opeens heel dichtbij is. Met de onvoorstelbare dreiging van
kernwapens, een oorlog om bang van te worden. Een oorlog die van ons vraagt om te helpen. Een
nieuwe uitdaging die we ook in Meerssen aangaan.
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Nee, het waren zo bekeken geen vier topjaren, ook niet voor onze gemeenteraad. Anderzijds ben ik
onder de indruk van jullie betrokkenheid, van de saamhorigheid die er wel degelijk was in onze
gemeenteraad. Ik kwam een slogan tegen van Loesje ‘waarom moeilijk doen als het samen kan’. De
spijker op zijn kop. Ik denk dat we de laatste tijd met én corona, én watersnood én oorlogsdreiging
bewezen hebben dat we kunnen samenwerken. Nooit zag ik zoveel sociale verbondenheid als tijdens
de waterramp. Dat heeft mij, het college, en ik denk ook u, de raad, diep geraakt. We hebben
wezenlijke beslissingen genomen, veel dossiers op orde gekregen, een stabiele basis gelegd voor de
nieuwe gemeenteraad. Een basis voor een stabiele college en raad voor vier jaar, mijn droom en
wens. Dat is óók jullie verdienste. Maar voor de nieuwe ploeg is er nog flink werk aan de winkel.

Beste mensen, beste raadsleden, het is tijd om een punt te zetten achter de gemeenteraad in deze
samenstelling. Om afscheid te nemen van vijf raadsleden die niet meer terug keren en 12 raadsleden
die we morgen weer opnieuw zullen beëdigen. We zijn jullie veel dank verschuldigd en als tastbare
herinnering krijgen jullie zo meteen een beeldje mee, vervaardigd door kunstenares Corry
Ammerlaan- Van Niekerk. Een beeldje dat symbool staat voor eenheid en verbondenheid.

Dat beeldje zal voor u allen van bijzondere betekenis blijven voor 4 jaren gemeenteraadslid in
Meerssen.

Mij rest nog om van een aantal raadsleden ook echt afscheid te nemen. Sommigen kozen vooraf al
voor een stapje terug en een enkeling nam na de verkiezingen het besluit.

Laat ik met ons jongste raadslid beginnen.

Dani in de Braekt van de fractie CDA

Toen hij geïnstalleerd werd was hij 20 jaar en haalde daarmee de gemiddelde leeftijd sterk naar
beneden. Nu na 4 jaar stopt hij omdat hij nieuwe stappen in zijn leven zet en tijd vrij moet maken
voor zijn loopbaan. En daarmee hebben we dan ook meteen wel een obstakel te pakken waarom
jonge mensen vaak de combinatie van carrière en een politieke functie niet kunnen combineren.
Immers raadslid is meer dan een raadsvergadering eens in de 6 weken. Het is gemiddeld 12-15 uur
per week. Daarbij nam Dani ook nog met grote regelmaat plaats als voorzitter van de
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raadsadviesvergaderingen en was hij lid van de kerngroep. De afgelopen 4 jaar heeft Dani ook veel
kunnen leren en zijn rugzak met vaardigheden gevuld voor een maatschappelijke carrière.

Dankjewel Dani voor je inzet voor Meerssen en haar inwoners en een extra dankjewel in mijn rol als
voorzitter van de GGD zuid Limburg voor het vrijwillige poetswerk van de ambulance in de acute fase
van corona.

Voor de fractie CDA rest mij nog een extra dankjewel aan Agnes Jonkhout die de afgelopen 4 jaar de
plaatsvervangend voorzitter van de raad was.

Dan ga ik voor een dubbel afscheid naar de fractie KIJK!!

Hier neemt Marcel Dassen afscheid na een raadsperiode van 4 jaar en daarvoor was hij nog een
periode burgerlid. Hij was ook voorzitter van een raadsadviesvergadering. Vele uren voorzitten en
steeds laveren tussen technische vragen en het beperken van politieke discussie die immers in de
raad thuis horen. Tevens was Marcel voorzitter van de werkgeverscommissie van de griffie.

Tijdens de digitale vergaderingen zat Marcel altijd voor zijn boekenkast en ik denk dat hij in de loop
van het jaar na zijn pensionering veel tijd heeft om die kast nog eens door te spitten.

Dankjewel Marcel voor je inzet en de rust waarmee je dat deed.

Ook van de fractie Kijk!! Neemt Helmie Smeets afscheid als lid van de gemeenteraad en lid van de
auditcommissie. Voorafgaand aan het raadslidmaatschap was ze ook al een periode burgerlid. In de
gemeenteraad niet de persoon van de politieke discussies en grootste debatten maar vooral op de
achtergrond in de fractie een persoon die meehielp koers te zetten.

Dank voor je inzet voor de Meerssenaren.
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De fractie het Origineel

Daar waar Luc Volders kort voor de verkiezingen van 2018 een nieuwe partij startte kwam de partij
met 2 zetels in de raad. Luc werd wethouder en werd vervolgens getroffen door een hersenbloeding
en moest terugtreden als wethouder. Maar Luc heeft ons geleerd dat we Luc nooit moeten
onderschatten maar hij leerde ons vooral om nooit op te geven, door te zetten en nieuwe doelen te
stellen. Zijn optreden bij het LVK dit jaar was dan ook voor hem de vervulling van een ultieme droom.

Dankjewel Luc voor het voorbeeld dat je voor ons bent.

De fractie ging na het uitvallen van Luc onverdroten door en Remco Vertommen werd vervangend
wethouder. Ik weet zeker dat er in deze raad niemand is die zo vaak beëdigd is als Remco.

5 keer in totaal. 2x keer als raadslid en 3x als wethouder.

En nu neemt Remco afscheid van de raad en zal Andre het in de eenmansfractie alleen moeten
runnen. Maar ik denk dat het politiek hart van Remco op de achtergrond nog goed de fractie zal
ondersteunen.

Remco, dank voor je inzet voor de Meerssenaren.

Rest mij nog afscheid te nemen van de fractie Focus.

De fractie houdt op te bestaan en gaat op in de fractie Lokaal DNA. Het raadslid Björn Hendriks
neemt wederom plaats in de raad bij de nieuwe fractie.
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Voor Roger Thijsen is het nu klaar. Ruim 12 jaar inzet in de raad van de gemeente Meerssen. Eerst bij
de fractie Jo de Jong en daarna was hij fractievoorzitter van de fractie Focus.

Roger was tevens lid van de auditcommissie, kerngroep, vertrouwenscommissie en als fractie
voorzitter vertegenwoordigd in het presidium.

Roger is de man van korte en krachtige betogen. Altijd vanuit zijn hart en met bezieling. Nooit een
woord teveel en aan duidelijkheid ontbrak het nooit.

Roger begon zijn politieke carrière bij partij Jo de Jong in 2010 tot 2014.

Aansluitend werd hij tot vandaag raadslid voor de nieuwe fractie Focus. Roger heeft zich gedurende 3
aaneensluitende bestuursperiodes ingezet voor de samenleving van Groot Meerssen met een extra
plek in zijn hart voor zijn geliefde Geulle.

Hij is niet de man van lange betogen en eindeloze debatten. Consistent in zijn standpunten en altijd
zoekend naar een balans tussen zijn drukke baan en het raadswerk. Maar de afgelopen 2 jaar is daar
nog wel een bijzondere taak bij gekomen en dat is je rol als opa. En daar kan hij hopelijk de komende
periode nog meer tijd aan besteden.

Voor al je inzet in de afgelopen 3 bestuursperiodes:

HEEFT HET ZIJN MAJESTEIT DE KONING BEHAAGD JE TE ONDERSCHEIDEN TOT LID IN DE ORDE VAN
ORANJE-NASSAU.

Dames en heren leden van de raad we gaan samen het glas heffen op U, op Meerssen en haar
inwoners, op een raadsperiode 2018-2022 en op de toekomst van onze mooie gemeente.

Ik dank alle 17 raadsleden uit de grond van mijn hart voor hun inzet ook omdat ik recent van u het
vertrouwen kreeg om nog een periode uw burgmeester te mogen zijn.
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Nog meer dank ik alle mensen die jullie 17 raadsleden de mogelijkheid gaven om dit mooie werk te
doen. Jullie thuisfront.

Laten we samen het glas heffen ter afsluiting van de bestuursperiode 2018-2022.

En, het zal geen verrassing zijn ….. we zijn klaar voor 22.00 uur….

Dus BITTERBALLEN.
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