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Dames en heren, jongens en meisjes, 

Hartelijk welkom in het jaar 2017. Fijn dat u naar hier bent gekomen om de beste wensen 

naar elkaar over te brengen. Compilatie van foto’s van 2016.  

Dames en Heren, vorig jaar startte ik vanaf deze plaats met de opmerking dat 2015 zo’n jaar 

was, waarin wereldnieuws onze eigen keukentafel raakte en nog een vervolg kreeg op het 

hoofdkussen voor het slapen gaan. Het jaar 2016 is niet anders geweest dus mag je spreken 

van een trend. 

Er is veel onrust in de wereld. Met de laatste aanslag in Berlijn en nog recenter in Istanbul, 

wekt het een constante stroom van gevoelens van angst en onzekerheden op. Of zoals onze 

Koning het in zijn Kersttoespraak  verwoordde: ‘ Het extreme lijkt het nieuwe normaal te 

worden. Zoekend naar zekerheid, graven groepen zich in hun gelijk in. Dat maakt een open 

gesprek vaak onmogelijk. Velen hebben het gevoel in een land zonder luisteraars te leven.’ 

Einde citaat. 

Wie twijfelt over de toekomst, idealiseert het verleden. In de politiek zien we dat ook in alle 

hevigheid terug komen. Polarisatie is mode, of het nu Trumpiaans, Wielderiaans of 

Sylvanaiaans denken is. Het jaar 2017 wordt het jaar van het bestrijden van het virus van de 

identiteitspolitiek. De enorme politieke versplintering lijkt een gegeven. Ongeloofwaardig in 

mijn ogen. De teller staat inmiddels op 81 partijen. 

Ik zou graag willen oproepen tot depolitisering van burgerrechten en gelijkheid. Maak 2017 

het jaar van de verbinding. Laat dat voor ons de grote uitdaging worden. Ook als 7 

gemeenschappen van Aalburg of de 21 van het toekomstige Altena. 

Natuurlijk mogen we niet bagatelliseren dat ook binnen onze gemeenschappen zorgen 

leven. Zorgen die te maken hebben met het basale van ons bestaan: kan ik straks nog de 

zorgpremie en de eigen bijdrage betalen. Als mijn gezondheid minder wordt, heb ik dan nog 

mantelzorgers om mij heen? Kan ik nog rekenen op mijn pensioenuitkering? Hoe verloopt 

mijn inkomen als ik mijn baan verlies? Grote groepen mensen, ook in onze dorpen, die meer 

en meer gebruik moeten maken van de voedselbank en de toenemende tweedeling in de 

samenleving aan den lijve ervaren. Of de angst dat grote groepen vergunninghouders uit een 

vreemd land onze posities innemen. In banen en wonen. 

De politieke partijen van links tot rechts zijn amechtig aan het zoeken naar de juiste 

boodschap om de kiezer te binden. Te vaak spelen ze in op de angsten van de burgers en 

vergroten daarmee de verdeeldheid en wakkeren dus tegenstrijdigheden aan. Kunnen we 

nog samen vreedzaam problemen oplossen ? Kunnen we nog wel wegblijven van posities 

innemen en alleen maar zenden zonder te luisteren? Kunnen we nog op zoek gaan naar 

gemeenschappelijke belangen om vandaar een stap verder te komen. Kunnen we 

wegblijven van alleen maar oordelen, veroordelen en haat zaaien tussen groepen 

andersdenkenden in onze eigen samenleving ? 

Vragen die om een uitdagend antwoord vragen en dat kan alleen in verbinding met elkaar. 

Door het gesprek aan te gaan met de zgn. boze of vergeten burger, door naar hem of haar te 

luisteren en te verbinden.  



In mijn ogen zal die verbinding vaak leiden tot een meervoudige uitkomst. Voor een deel 

door daadwerkelijk samen naar oplossingen te zoeken zodat er weer perspectief gloort. 

Maar ook door eerlijk te coachen dat een teleurstellende ervaring niet altijd oplosbaar is door 

de overheid. Dat daar ook eigen verantwoordelijkheid bij hoort. En dat er ook een andere, 

wat mindere, ideale oplossing uit kan komen. We kunnen soms veel meer dan we in eerste 

instantie denken. 

Dit vraagt om een spiegeling met de maatschappij. Leggen van verbindingen met 

individuele burgers om samen tot oplossingen te komen. Luisterend en denkend in 

gemeenschappelijke belangen. 

Mijn eigen overheid roep ik  kort en krachtig op: verlaat de systeemwereld waarin u nog te 

veel inzit en stap in de leefwereld waar burgers dagelijks mee te maken hebben en ga 

van daaruit de verbinding aan. 

Mag ik dit met een paar voorbeelden uit de praktijk verduidelijken. 

We hebben het afgelopen jaar Aalburgloket verkocht en zoals u gelezen heeft, zet 

Progressief Altena ook dit huis te koop. Daar is ons college overigens al mee bezig. Juist 

met het doel om gemeente en inwoners dichter bij elkaar te brengen. De komende 2 jaren 

dat we nog zelfstandig zijn zullen we ons op het behoud van  dorpshuizen en andere 

voorzieningen richten waar inwoners samen komen.  Juist met het doel om de leefbaarheid 

en identiteit van onze dorpen te versterken. 

Ook een oproep naar u, naar jou om aan die leefbaarheid als dorpsgemeenschap een 

bijdrage te leveren. 

In onze 7 dorpen hebben we te maken met toenemende verslavingszorg, met name bij de 

jeugd. Ook een vorm van verward zijn, erbij willen horen, geen mietje willen zijn. Met de 

leerlingen en ouders van groep 8 van onze basisscholen hebben we het afgelopen 

schooljaar een succesvolle pilot doorlopen die we ook dit schooljaar gaan herhalen. Met 

deze leervorm naar zowel kinderen als ouders trachten we de bewustwording en de 

weerbaarheid  te vergroten en dat helpt. We gaan het dit jaar uitbreiden door een reünie te 

organiseren voor leerlingen die nu in de brugklas zitten. Maar ook door de verbinding aan te 

gaan met de voetbalkantines want DenH drank en drugs maakt heel veel kapot in onze 

samenleving. 

Het verbinden van jonge kinderen, ouders, onderwijs en leiders van onze voetbaljeugd. Een 

belangrijk item waar ik uw ondersteuning bij vraag. 

We hebben het afgelopen jaar als gemeente 7 ambassadeurs aangesteld. Voor elke kern 

een. Jonge ambtenaren die de wei in worden gestuurd om de verbinding aan te gaan. De 

verbinding niet alleen met dorpsraden, kerkgemeenschappen en verenigingen maar zeker 

ook met individuele burgers. We streven met samendoen ernaar om contacten te leggen of 

opnieuw aan te boren. Meer nog dan in het verleden, de haarvaten van de samenleving 

opzoeken: wat leeft er? Welke kansen kun je creëren met elkaar? Hoe zetten we samen 

ergens de schouders onder ?  

Het zijn natuurlijk niet alleen deze 7 ambassadeurs maar ook onze medewerkers uit het 

sociale en fysieke domein, de wethouders en raadsleden willen allemaal graag die 

verbinding leggen met de samenleving. Ze hebben op z’n minst de intentie om uit de 

systeemwereld van de overheid te stappen en de leefwereld van de “gewone” burger op te 

zoeken en vandaar uit te handelen.  



Een laatste voorbeeld van verbinding leggen, speelt in op de naderende fusie. Afgelopen 

jaar hebben meer dan 300 inwoners zich ingezet voor de vorming van een visie voor de 

nieuwe gemeente in 2019. Wat voor een gemeente moet dat nu worden?  25 verschillende 

visiegroepen hebben op de dag van de toekomst op 1 oktober j.l. hun producten opgeleverd. 

Maar ook zijn er zo’n 50 icoonprojecten naar voren gekomen waarin u aangeeft om daarmee 

in 2017 en 2018 te willen experimenteren. Van jeugdraad tot duurzaamheidsprojecten. 

Schitterend wat er allemaal is klaargestoomd. Een teken dat er veel kracht zit in onze 

samenleving. Kracht die zich vertaald in vernieuwing van de lokale democratie.  

De komende maanden zal hier de nodige duidelijkheid over komen. Ik hoop en verwacht dat 

de 3 gemeenteraden dit nieuwe kompas waarin burgerinitiatieven meer de lead hebben, 

overnemen. Werkendam, Woudrichem en Aalburg gaan voor een innoverende 

Altenagemeente en we gebruiken 2017 en 2018 om daar op een vernieuwende wijze naar 

toe te werken. 

Want in co-creatie zit de kracht van verbinding. Ik wil dan ook graag de afspraak met u 

maken om ook als samenleving die verbinding aan te blijven gaan. Het fusieproces moet niet 

een overheidsding worden maar juist kunt u als inwoner, ondernemer of vereniging het 

verschil maken door bruggen te slaan naar elkaar. Het voorbeeld van een zeskamp tussen 

de 21 dorpen spreekt mij bijvoorbeeld zeer aan. Want sportieve strijd verbroedert. 

DenH , jongens een meisjes, een paar voorbeelden van verbinding leggen in en met onze 

samenleving. Een antwoord wellicht om polarisatie tegen te gaan. 

Ik wil graag eindigen met oprechte dank uit te spreken naar alle vrijwilligers die zich in de 

voorbereiding naar Oud & Nieuw ingezet hebben om de diverse evenementen op een veilige 

manier te organiseren. Zeker de aanloop naar Oud & Nieuw is bijzonder rustig verlopen. Een 

compliment naar de samenleving. 

Dank gaat ook uit naar alle hulpdiensten, politie, brandweer en openbare werken. Zij hebben 

zich ingezet om e.e.a. de-escalerend te laten verlopen. 

Tot slot wil ik graag met u het glas heffen en toosten op U en allen die u lief heeft, door u een 

gelukkig 2017 toe te wensen met Gods zegen, een goede gezondheid en veel 

verbindingsgeest naar uw mede-inwoner van ons mooie Aalburg. 

 

 


