Nieuwjaarstoespraak Burgemeester Hein van der Loo,
Gemeente Zwijndrecht, maandag 6 januari 2020, 20.30
uur, Gemeentehuis Zwijndrecht
LET OP! DE BURGEMEESTER KAN IN ZIJN TOESPRAAK
AFWIJKEN VAN DEZE TEKST, HET GESPROKEN WOORD
GELDT

Geachte dames en heren, inwoners, ondernemers,
vertegenwoordigers
van
de
vele
stichtingen,
verenigingen en andere organisaties die onze gemeente
rijk is.
Welkom in het gemeentehuis van Zwijndrecht! Allereerst
wil ik namens het college iedereen die hier aanwezig is,
het allerbeste wensen. Geluk en gezondheid voor u
allemaal! Ik hoop dat u een fijne kerst en een goede
jaarwisseling heeft gehad.
De overgang van oud naar nieuw was dit jaar in
Zwijndrecht relatief rustig. Relatief, want de uitslaande
brand in een flatwoning aan de Dahliastraat was voor de
eigenaresse een dramatische start van het nieuwe jaar.
Elders in Zwijndrecht werden onze brandweermensen
door omstanders belemmerd in hun werkzaamheden.
Onbegrijpelijk en onacceptabel! Het was relatief rustig in
Zwijndrecht, maar elk incident is er één teveel.
Vanaf deze plek wil ik onze hulpdiensten – politie,
brandweer en ambulancepersoneel – bedanken voor al
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hun inspanningen tijdens de jaarwisseling. Voor jullie
permanente inzet en betrokkenheid. Een applaus voor
jullie allemaal!
Dames en heren, de twintiger jaren zijn begonnen, maar
ik wil, samen met u, graag nog kort terugblikken op
2019. Een jaar met vreugdevolle en verdrietige
momenten. In het afgelopen jaar hebben we afscheid
moeten nemen van mensen, die Zwijndrecht zeer
dierbaar waren, zijn en blijven. In het bijzonder wil ik
noemen: raadslid Wim van der Does, de oudburgemeesters Dick Corporaal en Cees Pijl Hogeweg en
de oud-raadsleden Marius Schenkel, Fiet Wiegand en
Paul Hoogerwerf. Ik wil op deze plek vooral ook met
respect denken aan uw dierbaren, die in het afgelopen
jaar van ons zijn heengegaan. Dat in 2020 onze
herinneringen het zullen winnen van verdriet.
Het afgelopen jaar was ook een jaar met mijlpalen en
veranderingen voor Zwijndrecht. In 2019 vierden
succesvolle bedrijven en verenigingen / stichtingen
prachtige jubilea. Denk aan de Fotoclub (60 jaar), Van
Leeuwen Buizen Groep (95 jaar), Gymnastiekvereniging
O&O (100 jaar) en Kooiman Marine Group (135 jaar).
Lieve mensen, Voor mij zelf was in 2019 de grote
verandering dat ik burgemeester mocht worden van
deze mooie gemeente. Een droom die uitkwam. In mijn
eerste half jaar als burgemeester van Zwijndrecht kijk ik
terug op hele waardevolle, warme en daardoor dierbare
ontmoetingen met u.
Dichtbij. In Nederhoven, Noord, Heer Oudelands
Ambacht,
Kort
Ambacht,
Walburg,
Centrum,
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Heerjansdam en op de bedrijventerreinen Develpoort,
Ter Steeghe, Molenvliet, De Geer, De Gors, Groote Lindt
en Bakestein.
Mijn ontmoetingen met u hebben bevestigd wat ik dacht.
Zwijndrecht is een gemeente waar inwoners en
ondernemers goede dingen bedenken en die vervolgens
doen! Nuchter, doe maar gewoon. Met oog voor elkaar.
Ik ervaar het als een voorrecht en een groot plezier om
hier te mogen werken en wonen. Om uw burgemeester
te zijn.
Deze korte video geeft inzicht in al die ontmoetingen die
ik de afgelopen maanden als burgemeester van
Zwijndrecht heb gehad. Ik zoek u graag op. Om te horen
wat u bezighoudt. Om bij te praten. Om te zorgen dat
wij elkaar goed verstaan. Zo komen we samen tot de
goede dingen.
Ik noem het wel eens de paradox van de moderne tijd:
in onze snelle wereld, met digitale communicatie, lijkt
contact zo makkelijk. Toch zie ik – ook in Zwijndrecht dat we elkaar niet altijd weten te vinden. Dus, we
moeten op zoek gaan naar elkaar. Vragen stellen.
Begripvol zijn. En duidelijk zijn, want dan weten we wat
we aan elkaar hebben.
Ik wil u van al mijn ontmoetingen graag een voorbeeld
noemen, dat mij persoonlijk raakte. Toen ik het huis van
een meneer had laten sluiten, omdat hij daar verkeerde
dingen deed, stuurde hij mij een brief met een oprechte
spijtbetuiging. Letterlijk schreef hij: "Ik zal dit nooit
meer doen!" Ik heb die meneer uitgenodigd. We dronken
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samen een kop koffie. Het gesprek was ontroerend.
"Nooit meer", zei hij. De straf was er niet minder door,
maar inmiddels heeft hij zijn leven met een goede baan
weer op de rails. We drinken volgende maand een
tweede kop koffie. Om te horen hoe het gaat.
In diezelfde geest van luisteren en elkaar begrijpen, heb
ik voor het komende jaar ook een groot vertrouwen in
de heren van de Ronde Tafel, die de Avondvierdaagse
gaan organiseren. Daarmee het stokje overnemen van
Valentijn en Linda Eisinga en Christa Maliepaard, die dit
jarenlang met succes hebben gedaan, maar het in 2019
niet meer geregeld kregen. Zij waren ten einde raad over
hun opvolging. Oproepen via internet: geen match. Maar
een paar gesprekken later …
Samen krijgen we dingen voor elkaar. Samen kan alleen
met oog en oor voor anderen. In onze families, in onze
buurt, in ons dagelijks werk en in onze samenleving als
geheel.
Samen
als
college.
Samen
met
de
gemeenteraad,
met
verenigingen,
hulpdiensten,
corporaties, inwoners en bedrijven. Samen werken
brengt ons verder. Samen smaakt naar meer. Samen
bouwen we een krachtiger Zwijndrecht.

"Krachtig Zwijndrecht" is de mooie titel van ons
raadsprogramma.
Daarin
staat
voorwaartse
verandering: beter wonen, meer huizen, minder
armoede, betere zorg, veilig en milieubewust leven.
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Een ambitieus programma van een gemeenteraad, die
daadkracht toont. Lef heeft om serieus te investeren,
zelfs in tijden dat we de broekriem moeten aanhalen. Ik
vind dat stoer. Net als het statement dat we maken met
onze negatieve begroting voor 2020. Een statement van
college en de voltallige raad samen.
Om onze wethouder Financiën, Tycho Jansen, te citeren:
"Als antwoord op de toenemende kosten in het sociaal
domein, is Zwijndrecht de eerste gemeente die zegt dat
het Rijk over de brug moet komen. Als gemeente zijn wij
verantwoordelijk voor de zorgdiensten aan onze
inwoners. Geef ons dan wel de beleidsruimte en de
financiering, die daarvoor nodig is."
Maar we kijken niet alleen naar het Rijk. We kijken ook
wat we zelf beter kunnen doen. Of niet wethouder
Gezondheid, Ronald de Meij? We zien dat ons zorgstelsel
op zijn grondvesten schudt en dat het anders moet.
Daarom zet jij namens het college, samen met lokale
partners, beweging in gang. Denk aan het Vivera Sociale
Wijkteam. Voor alle inwoners met een zorgvraag van 0
tot 100 jaar.
Daarnaast is er het Deltaplan Armoede, waarmee we de
armoede in Zwijndrecht terugdringen en waarmee we
het aantal kinderen in armoede willen halveren.
Zwijndrecht groeit. Daarom is woningen bouwen de
missie van wethouder Jos Huizinga. Ik noem onze
plannen voor Noordoevers, het Euryza-terrein en de Van
't Hoff-locatie.
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En we bouwen aan kwaliteit en gezelligheid. Neem het
Veerplein, één van de vele mooie plekken van onze
gemeente. Tijdens een goedbezochte bijeenkomst in Het
Spektakel vorig jaar bleek dat iedereen iets van het
Veerplein vindt. Dat moet ook, want het Veerplein is van
ons allemaal! Het definitieve ontwerp zal Jos dit kwartaal
nog presenteren.
Bouwen doen we nadrukkelijk in de context van onze
landelijke en lokale opgaven op het gebied van natuur
en milieu. Denk aan energietransitie, circulair gebruik
van materialen en milieubewust verkeer. Zwijndrecht wil
een duurzame en groene gemeente blijven. Wethouder
Jacqueline van Dongen is daarin onze ambassadeur. Zie
haar aanpak van riolering en groene tuinen in de
Sterrenbuurt, samen met bewoners, Waterschap
Hollandse Delta, Zwijndrecht Werkt en de corporaties.
Zie ook winkelcentrum Walburg. Na de binnenkant is nu
de buitenruimte aan de beurt. Ook hier kijken we naar
oplossingen voor de toekomst: slimme, duurzame
toepassingen, zoals groene en lichte bestrating voor
minder hitte op warme dagen en wateropvang bij zware
buien.

Samen met het bedrijfsleven werken we aan de
bereikbaarheid van Zwijndrecht en omgeving, aan de
beschikbaarheid van het gekwalificeerd personeel en aan
publiek-private innovatie. Ondernemers en bedrijven,
deze gemeente staat wat dat betreft graag aan uw zijde.
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Dames en heren, ik kom tot een afronding.
Maar niet onbelangrijk. Ik wil u nog een paar dingen
zeggen over onze regio Drechtsteden. Allereerst
natuurlijk mijn felicitaties aan onze Dordtse buren.
Dordrecht viert in 2020 namelijk 800 jaar (!)
stadsrechten en daarmee een noemenswaardige
geschiedenis als handelsplaats, de oudste stad van
Holland. Ik wens Dordt mede namens u een prachtige
toekomst
als
centrum
gemeente
of
liever
servicegemeente in onze regio.
Over onze regio Drechtsteden is sinds de zomer van
2019 veel gezegd en geschreven. Over het
Drechtstedenbestuur
en
de
Drechtraad.
Over
bezuinigingen op het sociaal domein, die wat mij betreft
overigens geen bezuinigingen waren, maar een manier
om toenemende kosten in de klauwen te houden. Eén
ding is duidelijk: zorgverlening, armoedebestrijding,
bouwen, vervoer, veiligheid en energietransitie (en dan
ben ik lang niet compleet) stoppen niet bij
gemeentegrenzen.
De 7 gemeenten van de Drechtsteden hebben elkaar
nodig. Samen komen we verder. Door elkaar ruimte en
vertrouwen te geven.
Samen smaakt naar meer. Met z'n tweeën of drieën,
zoals bij de spoorzone van Dordrecht en Zwijndrecht of
de Noordoevers van Zwijndrecht en Hendrik-Ido
Ambacht. Niet altijd met z'n allen. De Commissie
Deetman heeft daar zinnige dingen over gezegd. En van
Deetman moeten we nu naar – Fred, laat me deze
uitspraak van je lenen – DOETman. Niet oeverloos
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overleggen, maar DOEN! Zonder heilige huisjes. Het
bestuursmodel van de Drechtsteden is geen doel op zich.
Geen nieuwe rapporten, maar modern durven denken.
Lokaal maatwerk door lokale besluitvorming. Dichtbij.
Waar die hoort. In de democratisch gekozen
gemeenteraad
van
Zwijndrecht
en
de
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partnergemeenten. De komende maanden zullen
uitwijzen hoe fris en fruitig we willen zijn. Aan
Zwijndrecht zal het niet liggen.
Samen bouwen we aan een krachtig Zwijndrecht. Aan
een sterke regio, in het belang van u als onze inwoners
en bedrijven. Ik noemde u twintig keer het woord
"samen" in deze aftrap van het jaar 2020. Ik zou er in
passende rijm haast 'Amen' aan toevoegen. Ter
bekrachtiging, zoals joden, christenen en moslims dat
allemaal op dezelfde manier doen. Eenheid in
verscheidenheid. Daar geloof ik in. Samen en dichtbij.
Graag hef ik met u het glas en breng ik een toast uit op
geluk en gezondheid voor Zwijndrecht en voor u
allemaal!
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