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Beste Bunnikers,
Mooi dat jullie hier allemaal zijn. Want het feit dat wij hier zijn is toch het allerbelangrijkste voor
de nieuwjaarsreceptie. Ik hoop dat u een mooie afsluiting van 2018 hebt gehad en de
feestdagen in alle rust met uw dierbaren hebt kunnen doorbrengen. Gisteren kreeg ik van de
politie en van de Veiligheidsregio een overzicht van de incidenten die zich in de nieuwjaarsnacht
in onze gemeente hadden voorgedaan. Dat was een vrijwel leeg overzicht en daar wil ik u graag
voor bedanken. In de aanloop naar Oud & Nieuw was er nog wel wat te doen met vuurwerk in
de vuurwerkluwe zones – Dat gaan we goed evalueren - maar in de nieuwjaarsnacht hebben we
ons netjes gedragen. Gelukkig hebben we de mensen van de brandweer, de politie en de
ambulancedienst een rustige start van 2019 gegeven.
Na deze rustige start is het nieuwe jaar dus nu een feit. Namens de gemeente Bunnik wens ik
alle inwoners van Odijk, Werkhoven en Bunnik een heel gezond en voorspoedig 2019 toe. Moge
het jaar ons allemaal veel goeds brengen.
Traditiegetrouw heet de burgemeester van Bunnik tijdens de nieuwjaarstoespraak altijd de
nieuwkomers van de gemeente welkom. Ik wil me daar graag bij aansluiten. We hebben in 2018
maar liefst 744 mensen mogen inschrijven die naar Bunnik zijn verhuisd. 610 mensen die voor
het eerst in onze gemeente zijn komen wonen en 134 mensen die hier al eerder hebben
gewoond en die dus weer zijn “thuisgekomen”. Tegen alle nieuwe inwoners van Werkhoven,
Bunnik en Odijk wil ik zeggen: Wees welkom hier, of u nu alleen, met uw gezin of met uw
huisdier in onze gemeente bent gekomen. Misschien is het tijdelijk en misschien wel voor altijd.
Ik hoop dat u zich thuis voelt, of dat gauw zult doen.
Voor de nieuwkomers onder u: we hebben iets gemeen. Ik ben ook een nieuwkomer in Bunnik.
Op de drempel van 2019 telde onze gemeente 15.219 inwoners. Dat worden er komende zomer
in ieder geval 15.222 wanneer mijn vrouw en onze dochter Manon samen met mij mogen
verhuizen naar de burgemeesterswoning in Bunnik.
U heeft gekozen voor de gemeente Bunnik. En die keuze heb ik ook gemaakt. Uit volle
overtuiging kan ik u verzekeren. Samen kunnen we uitvinden wat het betekent om inwoner van
onze gemeente te zijn. En wat Bunniker zijn zoal vraagt. Want bijna iedereen die ik tegenkom is
een actieve en betrokken dorpeling. Als inwoner, ondernemer, lid van een vereniging, van de
sportclub of van een of ander bestuur. Bunnikers snoeien hoogstambomen in hun vrije tijd,
plukken appels, beheren het groen in hun omgeving. Praten en denken mee over hun straat,
hun wijk, hun dorp en daarbuiten. Iedereen is betrokken en actief. Ik doe graag met u mee.
Dames en heren,
Ik doe natuurlijk nog niet zo lang mee. Vandaag is exact mijn 50e dag als uw burgemeester. En
in die 50 dagen ben ik vrijwel elke dag op de een of andere wijze bezig geweest met de trieste
reeks branden in Werkhoven die vanaf eind oktober onze gemeente hebben getroffen. Over
deze gebeurtenissen in Werkhoven is al veel gezegd en geschreven. Half, misschien wel heel
Nederland weet van de branden in onze gemeente. En heeft zijn of haar mening over wat er in
onze gemeente gebeurd is. Het was, en is soms nog, het gesprek van de dag: op straat, bij de
bakker, op de verjaardagsvisite.
De branden hebben mijn eerste periode als burgemeester ingekleurd en bepaald. Ik heb
daardoor heel snel kennis kunnen maken met de Werkhovenaren en het dorp. En als jullie

burgemeester kan ik nu dus uit eigen ervaring zeggen: Werkhoven is bij uitstek de plek waar
mensen het leven met elkaar maken en als het nodig is ook weer verder opbouwen. Hier heb ik
in de korte tijd dat ik hier ben, al mooie voorbeelden van mogen zien: het nieuwe schoolplein
van de Delteykschool en de activiteiten van Jong Nederland voor en door de Werkhovense
jeugd. Of de hechte muziekvereniging Constantia die vorig jaar 110 jaar bestond. En afsluitend
over de branden wil ik in het bijzonder stilstaan bij de grote inzet van de diensten in het
veiligheidsdomein: de politie, het Openbaar Ministerie en zeker ook de vrijwillige brandweer in
Werkhoven.
Dames en heren,
Het afgelopen jaar hebben we als gemeente stevig ingezet op het ‘sociale domein’, waar de
gemeente steeds meer voor aan de lat staat. Ik noem bijvoorbeeld de pleegoudermiddag die we
onlangs georganiseerd hebben, het leerlingenvervoer dat goed loopt en de aanpak Jongeren op
Gezond Gewicht die we samen met scholen en huisartsen zijn gestart.
Ons werk op het raakvlak van zorg en veiligheid begint zijn vruchten af te werpen. Landelijk
hebben we het over verwarde personen of mensen met verward gedrag. Maar dat kunnen ook
gewoon mensen bij u in de straat zijn, die het niet meer alleen redden, vervreemden en soms
rare dingen gaan doen. Die mensen en hun omgeving zijn heel kwetsbaar. Onze inzet op gebied
van zorg en veiligheid heeft als doel mensen die door psychische problemen buiten boord
dreigen te vallen, snel te kunnen helpen. Ook in 2019 gaan we onverminderd aan de slag voor
inwoners die het wat moeilijker hebben om aan te haken en langs de zijlijn dreigen te belanden.
Door schulden bijvoorbeeld, of doordat ze weinig contacten hebben en eenzaam zijn.
Het sociaal domein is niet het enige dat ons bezighoudt. Al weer in 2017 hebben wij - de
gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven - de strategische agenda voor
onze gemeente gemaakt. In maart 2018 heeft de gemeenteraad hier, in de raadszaal van ons
gemeentehuis, de ideeën uit de agenda in de zogenaamde uitvoeringsstrategie vastgesteld. De
uitvoeringstrategie bestaat uit plannen voor een langere termijn. Het nieuwe college dat vorig
jaar is gevormd, heeft deze plannen vertaald in een aanpak, een collegeprogramma, voor deze
vier jaar. Die aanpak noemen we ‘Bunnik bouwen voor elkaar’.
Wat betekent dat eigenlijk: Bunnik bouwen voor elkaar? We willen gaan bouwen in onze dorpen,
en straks ook buiten de dorpen. We bouwen aan een sterke sociale samenhang in en tussen
onze dorpen. We bouwen aan kansen die de nog steeds groeiende recreatie en toerisme in de
regio bieden voor onze gemeente.
We gaan bouwen aan:
 een vitale gemeenschap, waar iedereen meedoet;
 goede wegen voor openbaar vervoer en de fiets;
 een levendig stationsgebied;
 en aan een sterke democratie en gemeenschap waar iedere stem telt.
Hier achter mij in het gemeentehuis is de raadszaal. Elke drie weken is die goed gevuld met de
leden de gemeenteraad. Ik zeg dat met groot respect, want ik vind dat we trots mogen zijn op
onze raadsleden. Zij zetten zich vele uren week in, week uit in voor het bestuur van onze
gemeente. Dat mag ook wel eens gezegd worden.
Maar ik vind ook dat we als gemeente extra ons best moeten doen om meer dan nu de stem van
allerlei groepen in deze zaal door te laten klinken. Bunnik barst van de mensen met kwaliteiten,
inzichten en talenten. Die hebben we voor de toekomst van Bunnik hard nodig. In de
profielschets voor de nieuwe burgemeester, waarop ik dus gesolliciteerd heb, stond dat Bunnik
een mondige en zelfbewuste bevolking heeft die bereid is om voor haar (deel)belangen op te
komen. Een procedure bij de Raad van State wordt niet geschuwd. Wat zou het mooi zijn als we

deze inzet van de mensen kunnen hebben in de ideeënontwikkeling en de planfase voor de
toekomst van Bunnik.
Denk bijvoorbeeld aan de kinderen. Ik wil dat Bunnik in 2019 een kinderburgemeester krijgt en
ga me daar persoonlijk voor inzetten. Wat doet een kinderburgemeester? De
kinderburgemeester gaat bijvoorbeeld mee naar evenementen en houdt daar soms een korte
toespraak. Denk aan de intocht van Sinterklaas, de avondvierdaagse, de herdenkingen op 4 mei
en Koningsdag.
Maar belangrijker nog: de kinderburgemeester praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn
voor kinderen. Zodat ook het geluid van de kinderen hier in de raadszaal doorklinkt. Bijvoorbeeld
over gevoelige zaken als je merkt dat kinderen het soms moeilijk hebben of gewoon over
buitenspelen, sport of andere activiteiten. En laat me direct de vreugde bij kandidaatkinderburgemeesters temperen: je moet ook gewoon op school je best blijven doen en je
huiswerk blijven maken. Ik wil daarom met de basisscholen bespreken hoe en wanneer we de
werving het beste kunnen organiseren.
Dames en heren,
We beseffen heel goed dat nieuwe dingen bouwen voor veel mensen ook spannend kan zijn.
Want bouwen aan de toekomst gaat samen met verandering. Verandering in een omgeving die
al sterk verandert. In een wereld die verandert en waar oude zekerheden soms als sneeuw voor
de zon verdwijnen. Dat roept gevoelens van onrust en soms verzet op. Van weerstand. Om de
roep om je terug te trekken, af te sluiten voor de buitenwereld.
Maar weet u, Bunnik is geen eiland. We zijn onderdeel van een van de economisch snelst
groeiende regio’s van Europa. Steeds meer mensen willen hier (blijven) wonen en werken. Zij
vragen om huizen, plekken om te kunnen ontspannen. Die ontwikkeling kunnen we niet buiten
de deur houden. Wat we wel kunnen is de veranderingen mee bepalen. Om ze in te kleuren.
Dan moeten we onze stem laten horen. Soms letterlijk: door te stemmen tijdens de verkiezingen
van de Provinciale Staten en Europa. En soms door mee te praten, hier in onze gemeente. Op
informatieavonden, tijdens participatietrajecten en door de handen uit te mouwen te steken.
Ik heb er alle vertrouwen in dat dit lukt. Omdat een Bunniker, Odijker, Werkhovenaar betrokken
is bij zijn of haar omgeving. Wil meedenken, praten en vooral meewerken aan onze mooie
gemeente. Dat heeft u afgelopen jaar gedaan: bij de herinrichting van Engboogerd in Bunnik
bijvoorbeeld, of bij het Hennetje en het Haantje in Werkhoven. Over de plannen voor
appartementen aan de Rozelaar en voor het skatepark in Odijk. Over de verduurzaming van
onze hele gemeente: bijvoorbeeld over plekken voor zonnevelden. En dat gaan we u ook in
2019 vragen. Over het inzamelen van afval bijvoorbeeld, de aanpak van de dorpsstraat in
Bunnik en van de Meent in Odijk, enzovoort.
En u zult gaan merken dat we in 2019 ook uw betrokkenheid zullen gaan vragen bij de
uitwerking van de uitvoeringsstrategie. Dat zal gebeuren in toekomstcafés waar we met u de
toekomst van heel Bunnik willen bespreken. Ik zie uit naar uw inspiratie.
De gemeente Bunnik wil heel veel, maar is ook bescheiden qua omvang. We werken graag hard
voor u, maar we kunnen het niet alleen. Als we kijken naar de ambities en uitdagingen voor de
komende periode hebben we onze inwoners, ondernemers, bedrijven en het verenigingsleven
hard nodig. We zullen daarom in 2019 inzetten op stevige allianties!
Dames en heren, Zo wil ik mijn eerste nieuwjaarstoespraak dan ook eindigen. De belofte en
oproep om allianties te vormen, om samen te werken. Laten we ons dat voornemen voor het
komend jaar. Om misschien iets beter naar elkaar te luisteren en te kijken of we samen meer
kunnen bereiken. Voor Bunnik en voor elkaar.

