Nieuwjaarstoespraak burgemeester Wortelboer, 7 januari 2019 (Gesproken tekst geldt)
Goedenavond beste mensen,
Namens het college en de raad van Stede Broec: Van harte welkom. Wat fijn dat u er bent.
Ik zie hier voor me een zaal met mensen die vast allemaal goede voornemens hebben.
Die heb ik ook. Afvallen is er één van, maar die eerste week met oliebollen helpt niet echt.
Ik ga met u terugkijken op 2018 en een beetje vooruitkijken. Dat hoort nou eenmaal bij een
moment als dit. Terugkijken is nuttig. Ik heb iemand wel eens horen zeggen: “ik kijk nooit
achterom”. Maar hoe kun je nou leren als je je handelen nooit evalueert? Net zo belangrijk is
vooruitkijken. Als je niet weet waar je naartoe wilt, dan dool je, doelloos. Dus moet je vooruitkijken,
plannen maken, een koers uitzetten.
Ik kreeg van de week van één van de wethouders ter voorbereiding een leuk artikel over speeches
toegestuurd:
Tip 1: “maak het vooral niet te lang”.
Ik zal de terug- en vooruitblik dus kort houden.
Er is veel gebeurd in 2018, in onze gemeente en in de wereld om ons heen. Heel veel mooie
dingen, maar ook hele verdrietige zaken, bijvoorbeeld mensen die dierbaren zijn kwijtgeraakt.
Het jaar begon met de aanloop naar de raadsverkiezingen in maart. Ik vond het erg leuk om mijn
stem uit te brengen samen met de jongste en oudste stemgerechtigde inwoner van onze
gemeente. De uitslag leverde een paar flinke verschuivingen op.
Niet lang erna lag er een coalitie-akkoord en er werd vanaf het begin aangestuurd op breed
draagvlak in de raad. Dat is onder meer gedaan met drie themarondes waarbij alle partijen met
elkaar ideeën verkend hebben. En dat heeft weer geresulteerd in een raadsprogramma waarin
elke partij inbreng kon hebben. Daar mogen we best trots op zijn.
Ook in 2019 gaan we met dat programma voor u aan de slag. Een van de belangrijke thema’s
binnen het raadsprogramma is participatie, deelnemen, meedoen dus. Dat gaat over u.
In ons systeem kies je één keer in de vier jaar een raad en vervolgens moeten raad en college
gaan besturen.
Tegelijkertijd weet u allemaal zelf heel goed wat u wilt en wilt u soms meepraten en soms ook
meebeslissen. Dus moeten we manieren vinden om met elkaar in gesprek te blijven over de vooren nadelen van oplossingen die er zijn voor de uitdagingen waar we voor staan. Dat kan op
verschillende manieren. Daarom lanceren we vandaag in Stede Broec het Burgerpanel. Met het
burgerpanel willen we graag twee dingen bereiken:
U laten meepraten over zaken die spelen in onze gemeente en uw input horen over onze
dienstverlening aan u, zodat wij daarvan kunnen leren om het nog beter te doen.
Ik nodig iedereen daarom uit om zich in te schrijven voor dit burgerpanel. Dat kan heel simpel,
online, dat ziet u hier achter mij. Dus meld u aan…
Een andere vorm van meedoen die onze raad in het raadsprogramma heeft benoemd is
bijvoorbeeld buurtbemiddeling. Het helpen bij of voorkomen van conflicten voor en door onze
inwoners. We hebben onze SED-buurgemeenten bereid gevonden hieraan mee te doen.
Het is mijn hoop dat we dit spoedig samen kunnen realiseren.
En verder gaan we samen met u op zoek hoe we tot de beste oplossingen komen voor uitdagingen
waar we de komende tijd voor komen te staan.
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Als het op Dertiendag (13e dag na kerst = Driekoningen) vriest, vriest het dertien weken lang, zo
luidt een volkswijsheid. Het is vandaag 7 januari, Driekoningen is voorbij, en dat betekent dat
Dertiendag achter ons ligt. Geen goed nieuws voor de schaatsliefhebbers onder ons, het vroor
namelijk niet, gisteren.
Dat brengt me bij één van die uitdagingen: het klimaat. Het afgelopen jaar is er veel over het
klimaat gesproken. We hebben het zelf ook gemerkt, bijvoorbeeld door de lange, warme en droge
zomer. Voor de land- en tuinbouw een uitdaging hoe hier mee om te gaan, ook naar de toekomst.
Voor onze drinkwatervoorziening kan zo’n lange periode zonder neerslag een risico vormen.
Om de haverklap lees je over een planten- of insectensoort die het hier prima doet, maar die tot
twintig jaar geleden eigenlijk alleen in Zuid-Europa thuishoorde. Oh ja, het grootste deel van ons
land ligt onder de zeespiegel…
Het gevoel dat er iets moet gebeuren neemt toe. En tegelijkertijd het dilemma: wat kan een klein
land als Nederland nou voor invloed hebben als de grote industrielanden als bijvoorbeeld de VS en
China niet meedoen? Het afgelopen jaar is er aan klimaattafels veel gesproken en dat heeft
geresulteerd in een klimaatakkoord. Voor ons allemaal heeft dat consequenties.
Het energieverbruik in onze huizen moet omlaag, door isolatie, door investeren in bijvoorbeeld
zonnepanelen en andere manieren van verwarmen. We krijgen er dus de komende jaren allemaal
mee te maken en dat is geen ‘ver van mijn bed verhaal’ meer.
Vorig jaar tijdens deze bijeenkomst sprak ik over de directheid van de Westfries, de mentaliteit van
aanpakken en grote gemeenschapszin. Ik heb gemerkt dat dit inderdaad kernwaarden zijn die ons
binden. Het afgelopen jaar heb ik daar een aantal mooie voorbeelden van gezien.
Bijzonder was het bezoek van de Koning en Koningin en het goede gesprek dat zij hadden met
een aantal plaatsgenoten over een ongemakkelijk onderwerp: alcohol en drugsgebruik onder
jongeren. Een onderwerp dat onze aandacht en zorg blijft vragen.
Ik heb genoten van alle activiteiten en evenementen dit jaar op heel veel verschillende plekken in
onze gemeente. Zonder iemand te kort te doen: de Streker Oerbos Survivalrun was één van die
hoogtepunten. Sommige zijn een traditie, andere zijn nieuw. Één ding hebben ze gemeen: voor het
overgrote deel drijven ze op de inzet van heel veel vrijwilligers: dank jullie wel daarvoor, jullie zijn
het cement dat ons bijeen houdt! Als gemeentebestuur leveren we hieraan ook onze bijdrage.
Een nieuwe traditie is ingezet met de gezellige feestelijke middag voor alle gouden bruidsparen.
En we investeren in sportvoorzieningen, bijvoorbeeld de opening van de nieuwe atletiekbaan, en
we dragen bij aan het verenigingsleven. Het is dan ook fijn om te constateren dat er zich een
nieuwe groep bij het college heeft gemeld om dit jaar nog meer activiteiten op het Streekplein te
gaan realiseren.
Zoals gezegd: saamhorigheid is gelukkig nog een kernwaarde in Stede Broec: dat zie je niet alleen
aan het bloeiende verenigingsleven maar ook aan de mensen die op allerlei manieren voor elkaar
zorgen zoals mantelzorgers.
Toch blijft ook de aandacht voor hen die bijvoorbeeld eenzaam zijn belangrijk, iets waar we
allemaal aan kunnen en moeten bijdragen. Zo is ook de zorg voor onze jeugd een gezamenlijke
plicht: voor ouders, onderwijs, hulpverlening en overheid. Het zal u niet zijn ontgaan dat onze
gemeente veel meer moet uitgeven aan jeugdzorg dan dat het Rijk bijdraagt. Het is onze taak om
deze zorg betaalbaar te houden en dat kunnen we alleen samen.
Het uitbreiden en versterken van het toch al uitstekende voorzieningenniveau van onze gemeente
stond in 2018 en staat in 2019 eveneens hoog op de agenda. In 2018 zijn we gestart met de
zichtbare voorbereidingen voor de uitbreiding van winkelcentrum het Streekhof en de omgeving
om zo te komen tot een nog aantrekkelijker centrum. Op de inloopavond in juni konden inwoners
vragen stellen over het plan en tekeningen bekijken voor de herinrichting van het centrum. Dit jaar
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gaat de uitbreiding van het Streekhof gerealiseerd worden en daarnaast gaat ook de reconstructie
van de Middenweg opgepakt worden.
In 2018 is gestart met het bouwrijp maken van Waterweide. Voor het bouwen hebben we eerst
teruggekeken: inwoners konden tijdens het archeologisch onderzoek mee graven met de
onderzoekers op zoek naar sporen van de Bronstijd. Stede Broec is een groene gemeente met
veel water en daarom krijgt Waterweide een dorpse, waterrijke uitstraling.
Onze ambitie qua woningbouw reikt verder en de locatie Florapark zal waar mogelijk in
samenwerking met onze buurgemeente worden opgepakt.
Meer goed nieuws: de nieuwe weg, de N307 is gereed. Heel veel vaste bezoekers van onze
gemeente heb ik hier al heel blij van zien worden. Vanaf de A7 vierbaans naar onze gemeente; ik
hoop dat dit een impuls voor de versterking van onze economische ontwikkeling zal zijn.
Tegelijkertijd tijd hoop ik ook dat deze verbinding naar het oosten versterkt gaat worden, een
ontwikkeling die wel eens relatie zou kunnen gaan krijgen met de ontwikkelingen bij Lelystad.
Verder gaan we zelf ook bezien of bijvoorbeeld een ondernemersfonds tot de mogelijkheden
behoort om samen met de ondernemers het klimaat voor ondernemen te versterken.
Onze gemeente, onze gemeenschap is vitaal, met betrokken mensen en met harde werkers.
We leven in een gemeente om trots op te zijn, ik geniet elke dag van deze mooie en veilige
omgeving.Voor onze veiligheid staat de politie altijd paraat. Woninginbraken vertonen een dalende
trend, onze vrijwilligers van de Brandweer staan altijd voor u klaar en bij vrijwel elk evenement zie
je bijvoorbeeld de vrijwilligers van de EHBO en de reddingsbrigade.
Het is wat mij betreft een voorrecht om in een gemeente te wonen waar de zaken goed geregeld
zijn en waar de mensen zich voor elkaar willen inzetten. We mogen daar trots en dankbaar voor
zijn, dit is de samenleving die we samen hebben gebouwd en waar we samen in 2019 verder aan
gaan bouwen.
Ik wens u en iedereen die u dierbaar is een heel voorspoedig nieuw jaar in goede gezondheid.
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