
Nieuwjaarstoespraak 2 januari 2017 

Dames en heren, 

 

Van harte welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Cromstrijen. 

Fijn dat u hier allen bent. Het is een uitstekend gebruik om elkaar te ontmoeten 

bij de start van een nieuw jaar in het gemeentehuis, het huis van alle inwoners 

waar u altijd welkom bent! 

Namens het gemeentebestuur wens ik u een voorspoedig en gezegend 2017 

toe. Dat het nieuwe jaar ons vrede, gezondheid en geluk mag brengen. Voor u 

en uw familie, voor uw naasten, om de hoek en wereldwijd!  

Wij zien terug op een rustige jaarwisseling zonder grote incidenten, zonder 

slachtoffers voor zover bekend. Ook hebben de hulpverleners van 

politie/brandweer/ambulancedienst hun werk in de HW veilig kunnen doen. Ik 

spreek daarvoor mijn waardering uit richting hulpverleners en publiek! 

Ik blik in mijn toespraak met u terug op vorig jaar. Wat domineerde het nieuws 

in 2016? Het EU voorzitterschap van Nederland, het Oekraïne referendum, de 

Brexit in Engeland, de Olympische Spelen in Brazilië, de rechtszaak tegen Geert 

Wilders, de verkiezing van Donald Trump als president van Amerika, het 

voorzichtig economisch herstel of het groeiend cynisme in ons land wat 

duidelijk hoorbaar en zichtbaar is?  

Wat nog meer? De vreselijke oorlog in Syrië, de vluchtelingenstromen, de coup 

tegen president Erdogan in Turkije, de controverse tussen Rusland en de Navo, 

de terroristische bomaanslagen in Brussel en Istanboel, de aanslagen met 

vrachtwagens in Nice en Berlijn, de toenemende mensenrechtenschendingen 

in Noord-Korea of de hongersnoden in Malawi en Ethiopië? De terugblik is niet 

volledig, maar dit domineerde in ieder geval het nieuws. En dat bracht veel pijn 

en verdriet met zich mee. Maar ook toenemende mondiale spanningen en 

onzekerheden die groter worden in ons land en in Europa.  

De Koning sprak in zijn Kersttoespraak over tegenstellingen die groter worden. 

Over het extreme dat normaal lijkt te worden. Dat een open gesprek vaak 

onmogelijk is en dat velen denken dat we in een land zonder luisteraars leven.  



Zijn stelling was dat vrede niet dichterbij komt als mensen afhaken en zich 

ingraven. Vrede begint met beschermen en positieve krachten aanwenden. 

Dan is de Kerstboodschap een boodschap van hoop, vrede en naastenliefde. 

We leven in een sterk veranderende tijd. Een tijd van grote transities. Of het nu 

gaat om geopolitiek, economie, energie, klimaat, digitalisering of democratie. 

We merken ook bij burgers ook een hang naar verandering, namelijk een 

verlangen van mondiaal naar nationaal en van vadertje staat naar 

gemeenschapszin!  

En om dicht bij huis te blijven, er is ook een transitie van de lokale democratie 

op komst. Code Oranje brengt nieuwe initiatieven als burgerraadsleden die via 

loting aan de gemeenteraad kunnen worden toegevoegd. Zelfs een tussentijdse 

verkiezing voor de gemeenteraad wordt in de toekomst wellicht mogelijk. 

In die wereld leven wij als inwoners van Cromstrijen. In die turbulentie zijn we 

als Hoeksche Waarders 2017 gestart. Niets lijkt vaststaand te zijn, verandering 

is de enige constante. Of we het nu willen of niet.  

De Hoeksche Waard weet wat ze wil. Geen nieuwe slagzin, maar gewoon 

afgestoft van ruim tien jaar terug. Het is een gaaf eiland met 85.000 

zelfbewuste inwoners die wonen in 14 dorpskernen en tal van buurtschappen. 

Omzoomd door water, bereikbaar via tunnels, bruggen en ponten. Groen, ruim, 

open, overzichtelijk, netjes en winderig! 

Ze hebben het best goed in de Hoeksche Waard. Er zijn grote en welvarende 

agrarische ondernemingen, er is een sterk midden- en kleinbedrijf, met veel 

zelfstandig ondernemers, vakmensen, dienstverleners en middenstanders. Er 

zijn golfbanen, watersportcentra, musea, molens en een Fort.  

Ze weten van samenwerken in de Waard. Al lang. En op veel terreinen. 

Ondernemers, scholen, kerken, zorgpartijen en sportverenigingen werken 

samen omdat ze daardoor sterker staan. Gemeenten doen niet anders. 

Economie, verkeer, sociaal domein, veiligheid en ICT doen we samen. Omdat 

het slimmer is, omdat het op termijn goedkoper is, omdat het minder 

kwetsbaar is en vooral omdat het meerwaarde oplevert. 

 



Samenwerken is wel een uitdaging. En gaat niet vanzelf. Samenwerken begint 

met vertrouwen in elkaar en gaat gepaard met geven en nemen. Samenwerken 

en solidariteit horen bij elkaar. Samen uitvoeren betekent ook samen besluiten. 

Daar zit vooral de uitdaging. Autonome gemeenteraden hebben het recht op 

een eigen besluit.  

En vijf gemeenteraden hebben recht op vijf besluiten en besluiten dus niet per 

definitie hetzelfde. Op dat punt kan samenwerking knellen. Het is echter 

mogelijk dat knelpunt bespreekbaar te maken en een besturingsmodel te 

kiezen wat daarvoor een oplossing heeft. De Hoeksche Waard koos daarbij niet 

unaniem en het resultaat kennen we. Het provinciebestuur van Zuid-Holland 

koerst aan op een herindeling van de Hoeksche Waard per 2020. 

Drie gemeenten willen wat anders dan de andere twee. En dat is per definitie 

ingewikkeld. Het verzwakt de slagkracht die nodig is om de opgaves voor het 

eiland daadkrachtig te realiseren. Ik noem de invoering van de Omgevingswet, 

de versterking van het economisch klimaat, meer mensen op de arbeidsmarkt 

(ook mensen met enige afstand hiertoe) en de borging van excellent onderwijs 

die aansluit bij de behoefte. De toegenomen verkeersdruk op de 

Haringvlietbrug en de A29 vraagt om een urgente oplossing. En we kunnen als 

Hoeksche Waard ons niet alleen op Zuid-Holland Zuid concentreren want de 

Metropoolregio Den Haag-Rotterdam wint elke dag aan belang. Er is geen tijd 

te verliezen om als regio hierop door te pakken! Afwachten is geen optie.  

Mijn oproep is om rond de tafel te gaan zitten voor een goed gesprek. Liefst 

aan een ronde tafel zonder hoeken en geen verschillende afstanden tot elkaar, 

maar schouder aan schouder in gesprek. Met een verfrissende blik op de 

toekomst van de Hoeksche Waard en met de wil er samen toch uit te komen.  

Vanaf mijn komst in 2011 heb ik de nadruk gelegd op verbinden, daarna op 

vernieuwen, waarderen en oogsten. Voor 2017 blijven alle werkwoorden nodig 

en zou ik er gunnen aan toe willen voegen. Elkaar iets gunnen geeft ruimte 

voor nieuwe verbindingen. Gunnen ligt in het verlengde van respecteren en 

vertrouwen. Als deze kernbegrippen elkaar versterken ontstaat er een grote 

gunfactor in de Hoeksche Waard. Dat moet oogst opleveren. Niet alleen 

materieel, maar ook emotioneel. En de waarde van die oogst kan ons verder 

helpen in de bestuurlijke toekomst!  



En dan de plannen voor 2017 in Cromstrijen, het laatste jaar van deze 

bestuursperiode? In de Torensteepolder worden nieuwe woningen gebouwd, 

naast de landgoederen die ook volop in trek zijn. Er wordt gestart met 

woningbouw op de voormalige gemeentewerf in Numansdorp.  

De aankoop van Fort Buitensluis verkeert in een laatste fase en de plannen 

voor de revitalisering van de Dorpshaven in Numansdorp komen gereed. In 

Klaaswaal wordt de Molendijk verkeersveiliger gemaakt en zijn er ook 

bouwinitiatieven.  

Met de gebruikers van gemeentelijke accommodaties is nagedacht over 

bundeling, multifunctionaliteit en duurzaamheid. Dit krijgt op korte termijn een 

vervolg. Economie, recreatie en veiligheid krijgen impulsen in beide dorpen. In 

het sociaal domein werkt de gemeente met de andere gemeenten samen om 

zorg en ondersteuning te optimaliseren voor wie dat nodig heeft. De uitvoering 

van de Vitaliseringsagenda die door de gemeenteraad in mei 2016 is 

vastgesteld krijgt hoge prioriteit. 

Daarnaast gaan we in 2017 met inwoners in gesprek over de versterking van 

burgerkracht. Of beter gezegd: gemeenschapskracht. Wat willen en kunnen 

inwoners zelf organiseren en uitvoeren?  

En waar kunnen we als college en gemeenteraad loslaten? En hoe kan de 

gemeente wendbaarheid, flexibiliteit en adaptief vermogen verhogen? En wat 

betekent dat voor de vitalisering van de gemeenschapszin in onze dorpen?  

Dat is nieuw denken wat we graag met u willen bespreken. Omdat we van onze 

dorpen houden en inwoners en ondernemers bij de versterking van de 

gemeenschapskracht een hoofdrol kunnen spelen.  

Eén van de vijf kernbegrippen die ik noemde is waardering. En waardering is er 

vanuit het gemeentebestuur naar alle vrijwilligers op welk terrein in de dorpen 

dan ook. Waardering is er ook voor de talrijke jonge en oudere mantelzorgers 

die dagelijks de zorg op zich nemen voor hun gezins- of familieleden.  

Dames en heren, de uitreiking van de Waarderingspenning Cromstrijen op de 

Nieuwjaarsreceptie hoort daar bij. Met genoegen mag ik drie inwoners 

introduceren die vanavond de Waarderingspenning in ontvangst nemen.  



Mevrouw D.L. Van der Velden-Vollaard, geboren in Klaaswaal, is wekelijks 

actief in De Buitensluis. Zij begeleidt inwoners met dementie, drinkt een kopje 

koffie en zingt met hen. Zingend geloven heet het project wat hiervoor speciaal 

is opgezet. Mevrouw Van der Velden kent de meeste mensen van vroeger en ze 

heeft veel geduld om met hen te spreken. Men typeert haar als een warme 

persoonlijkheid en zij is als mantelzorger al 15 jaar elke week in De Buitensluis 

te vinden! 

Meneer J.A. Snijders is een veelzijdige vrijwilliger in Numansdorp. Hij was 

penningmeester van IJsvereniging Nooitgedagt. Hij heeft meegewerkt aan de 

bouw van kerkelijk centrum De Voorhof, heeft voedseltransporten begeleid 

naar Roemenië en verzorgt nog steeds het blad Op de Hoogte voor de 

Nederlands Hervormde Kerk. Bovendien was hij actief bij Tafeltje-Dekje en 

heeft hij 25 jaar lang maaltijden bezorgd. Veelzijdig is toch niet teveel gezegd! 

Meneer J. Prooij uit Tuindorp mag ik ook naar voren vragen. Hij spant de kroon 

als het om het aantal vrijwilligersjaren gaat. Bijna 50 jaar is hij actief bij 

voetbalvereniging NSVV. Eigenlijk doet hij daar alle voorkomende hand- en 

spandiensten. Of het nu gaat over bestrating, kantinewerk of 

terreinonderhoud. Bovendien is meneer Prooij al 30 jaar vrijwilliger bij 

Alerimus. Hij ondersteunt daar de technische dienst, onderhoudt de auto’s en 

hij vervoert bewoners van De Buitensluis maar ook voor het bezorgen van 

maaltijden draait hij zijn hand niet om.  

Wij bedanken u alle drie bijzonder hartelijk voor uw inzet als mantelzorger en 

vrijwilliger. Mensen als u kunnen we echt niet missen in onze dorpen. Ik hoop 

dat u uw werkzaamheden nog een reeks van jaren mag blijven uitvoeren. De 

organisaties én de mensen waarvoor u het doet zijn u zeer erkentelijk. Van 

harte gefeliciteerd met de Waarderingspenning Cromstrijen.  

Graag speld ik u na mijn toespraak de draaginsigne op en ontvangt u de 

Waarderingspenning met Oorkonde en een mooi boeket bloemen. 

Maar eerst volgt een muzikaal intermezzo om u te feliciteren! 

Afsluitend dank ik iedereen voor de aanwezigheid op de Nieuwjaarsreceptie. 

De muzikale klanken werden vanavond verzorgd door musici van Christelijke 

Harmonievereniging Prinses Juliana uit Klaaswaal. Ook jullie bedankt. Er is 



hierna nog tijd om elkaar te ontmoeten en te spreken! En u kunt natuurlijk de 

gedecoreerden gelukwensen.  

Laten we in het pas begonnen jaar doen wat goed en nodig is. Meer is eigenlijk 

niet nodig, maar met minder kan het niet. Ik wens ons allen moed en wijsheid 

om daarin onze weg te vinden. Laten we hopen en bidden om 

medemenselijkheid, om toegenegenheid en om dienstbaarheid naar elkaar! 

Het gemeentebestuur rekent op een vruchtbare samenwerking met inwoners, 

ondernemers, hulpverleners, kerken, verenigingen en maatschappelijke 

organisaties. 

Ik wens u persoonlijk alle goeds voor 2017! 

  

 

 

 

 


