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Afscheid nemen en opnieuw beginnen
Afscheid nemen van mensen 
met wie je prettig hebt 
samengewerkt vind ik altijd 
moeilijk. 
Toch gaat dit de komende 
weken gebeuren. Door de 
gemeenteraadsverkiezingen 
komt er een nieuwe 
gemeenteraad. Afhankelijk 
van de uitslag betekent dit in 
Lisse ongeveer 8 tot 10 nieuwe 
raadsleden. 

Fans van Lisse
Als burgemeester werk je 
vooral met mensen die het 
beste voor hun dorp willen. De 
politieke kleur doet er voor mij 
niet toe. Ieder raadslid heeft 
een eigen opvatting en een 
eigen stijl. De een succesvoller 
dan de ander. Er zit een groot 
verschil in de bestuursstijl 
van de verschillende 
raadsleden: sommigen zijn 
meer bestuurders, enkelen 
zijn typische partijtijgers en 
nog weer anderen zijn vooral 
volksvertegenwoordigers. Maar 
wel allemaal hartstochtelijk fan 
van Lisse. 

Verschillen zijn goed
Het is fijn dat raadsleden 
verschillen. Het ‘team 

gemeenteraad’ komt het best 
tot zijn recht als er verschillende 
mensen met diverse capaciteiten 
in zitten. Dan vult de een de 
ander aan. Daarmee krijgt 
iedereen een eigen rol en wordt 
elk lid gewaardeerd. Sommige 
raadsleden zijn daarbij voor het 
publiek heel zichtbaar. Anderen 
niet, maar zij vervullen wel op de 
achtergrond een belangrijke rol.

Dikke huid
Er wordt veel van raadsleden 
gevraagd: goed kunnen 
luisteren, onafhankelijk je 
mening kunnen vormen, de vele 
stukken lezen, spreken in het 
openbaar, kunnen debatteren, 
actief zijn op sociale media en 
dan ook nog bestand zijn tegen 
veel kritiek. Vooral dat laatste 
is de afgelopen jaren lastiger 
geworden. Je moet soms als 
raadslid een heel dikke huid 
hebben! Iedereen probeert er 
echter het beste van te maken.

U heeft gekozen
Ik weet dat u bij de 
verkiezingen als inwoner 
vooral gestemd heeft op een 
partij die het meest bij u past. 
Waarvan u verwacht dat ze 
op uw manier kijken naar de 

oplossing van problemen en 
datgene doen waarvan u denkt 
dat dat het beste voor Lisse is. 
U heeft daarbij uw eigen keuze 
gemaakt. De gemeenteraad 
wordt daarmee ook anders van 
samenstelling. Nieuwe mensen 
treden aan.

Waardering
Bij het komende afscheid ga 
ik de vertrekkende raadsleden 
vooral als mens en ‘teamlid’ 
bedanken. Een compliment 
geven voor hun inzet voor 
de gemeente Lisse. Met 
waardering voor alles wat 
ze geleerd hebben. En met 
tegelijkertijd begrip voor de 
dingen die misschien minder 
goed zijn gegaan. Maar vooral 
omdat ze ondanks alles bereid 
waren om verantwoordelijkheid 
te nemen voor het bestuur van 
de gemeente Lisse! 

Een nieuw begin
Daarna is er een nieuwe 
gemeenteraad, met nieuwe 
mensen en een nieuw team 
dat opnieuw opgebouwd moet 
worden. Na afscheid volgt een 
nieuw begin! 
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Burgemeester van iedereen!

Een breekbare dame van 92 die 
mij bij binnenkomst een briefje in 
mijn hand stopt en vraagt of het zo 
ook goed is. Er staat een rij van 15 
mensen, die wachten om hun mening 
te kunnen  geven over een AZC in 
Lisse. Mevrouw heeft duidelijk niet de 
wens om zich in die rij te voegen.  Ze 
heeft zich thuis goed voorbereid. Ik 
knik en ze vertrekt met haar autootje 
weer naar huis.
De COA-tafels zijn druk bezet. Veel 
bezoekers willen eerst geïnformeerd 
worden voordat ze zich een mening 
vormen.  De discussies lopen 
soms hoog op. Het aantal van 500 
en de veiligheid zijn belangrijke 
gesprekspunten.
Ik begroet een echtpaar dat meteen 
aan mij vraagt wat dit nu weer voor 
gekkenwerk is. Naar de tafel van het 
COA willen ze niet. Uitleg is niet meer 
nodig. Ze zijn tegen! 
En later een gezin dat mij vertelt dat ze 
op tv de ellende in de wereld zien. Zij 
vinden dat er  in Lisse een plek moet 
zijn waar vluchtelingen welkom zijn. 

Met sommigen praat ik over de angst 
dat er verschrikkelijke dingen gaan 
gebeuren als er een  AZC  komt:  
kinderen die niet meer zelfstandig  
kunnen fietsen,  …… Een begrijpelijke 
angst als ik kijk naar wat er zoal in 
de media voorbijkomt. De feiten en 
cijfers zijn echter milder en dat vertel 
ik hen ook.
Een jonge vrouw komt na haar 
gesprek naar me toe en zegt: jammer, 
ik kan me nog niet als vrijwilliger 
opgeven. Ik knik dat dat klopt. Ze wil 
haar leservaring in haar eigen dorp 
inzetten. De gemeenteraad neemt op 
29 juni pas een besluit. Het kan ook 
nog een nee worden!
Een vertegenwoordiger van een  
bedrijf in de buurt van de beoogde 
locatie Swets en Zeitlinger barst 
bij binnenkomst meteen los met 
kritiek. Zijn personeel is niet blij met 
het voorstel. Hij vertelt me later 
dat hij nog een keer terugkomt bij 
het gesprek met het gezamenlijke 
bedrijfsleven. 
Een woest uitziende mijnheer is boos 

dat hij even aan de overkant van het 
gemeentehuis moet wachten. Er zijn 
veel mensen en niet iedereen komt 
meteen aan de beurt. We hebben 
afgesproken dat zorgvuldigheid 
voor snelheid gaat. Aan de overkant 
is koffie, een stoel en het is er veel 
minder warm. 
Later op de avond geef ik een 
welkomsthand aan 2 jongemannen. 
Ze zijn uitbundig en ik vermoed 
meteen dat ze een glaasje te veel 
op hebben.  Een vertegenwoordiger 
van de organisatie begeleidt ze naar 
een tafeltje en zorgt dat ook zij de 
gelegenheid krijgen om hun stem te 
laten horen. Tegelijkertijd werd de 
rust voor de andere aanwezigen ook 
bewaard. 
Iedereen die wilde, kreeg de 
gelegenheid zich vrij uit te spreken. 
Ik heb ongeveer 1000 handen 
geschud! Dank aan allen die er 
waren! 
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