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MIJN WIEGJE 
 
Leden van de Gemeenteraad van Oude IJsselstreek, 
 
75 jaar geleden begon operatie Market Garden. Na jaren van knechting en 
tirannie kwam de hoop op een betere toekomst die dag letterlijk van boven, in 
de vorm van duizenden geallieerde parachutisten. Ooggetuigen die op 17 
september 1944 de lucht boven Eindhoven, Nijmegen, Arnhem en Oosterbeek 
donker zagen kleuren, zouden dat beeld nooit vergeten.  
 
Ik ben geboren in Oosterbeek in kraamkliniek “De Hemelse berg”. Een veel 
belovende naam voor de start van een nieuw leven. Toch geldt dat lang niet 
voor iedereen. De afgelopen vijf jaar tijdens mijn wethouderschap heb ik 
regelmatig aan “mijn wiegje” gedacht. Dat ik een ongelooflijke mazzel heb 
gehad en geboren ben in een wiegje waar zorg en liefde aanwezig was. Waar 
vrede en aandacht was voor het nieuwe leven. Dat ik een kwaliteit van leven en 
opvoeden heb gekend waardoor ik ben geworden wat ik nu mag zijn. 
Tegelijkertijd denk ik aan al die mensen die een stukje aandacht en liefde tekort 
komen of zijn gekomen. Ik heb de afgelopen jaren veel gesprekken gevoerd 
met jonge mensen maar ook ouderen die zijn vastgelopen in hun leven. Die 
vluchten in verkeerde contacten, foute vrienden of hun eenzaamheid 
wegdrinken en in stilte lijden.  
Op dat moment besef ik des te meer dat niet ik mijn wiegje heb uitgekozen 
maar dat ik wel een ontzettende mazzelaar ben dat ik een unieke start heb 
gehad waar een betrokken team om heen heeft gestaan. Mijn wiegje stond 
misschien wel niet toevallig op “De Hemelse berg” in Oosterbeek. 
 
Nederland is na de bevrijding met hard werken opgebouwd door de generaties 
voor ons. Behoud en versterking van alles wat is bereikt, is onze verplichting 
aan de generaties na ons. In het hart van deze begroting ligt daarom de ambitie 
te bouwen aan een samenleving waarin mensen zich zeker voelen en 
vertrouwen in de toekomst kunnen hebben, houden of herwinnen.                 
Dat vertrouwen begint bij waardevol werk en een fatsoenlijk inkomen. Bij 
gezondheid en goede, toegankelijke zorg. Bij een opleiding die kansen biedt. Bij 
een stevig sociaal netwerk van familie, vrienden, geloofsgemeenschappen en 
verenigingen. Een inclusieve samenleving, iedereen doet mee. 



Vaak voeren we discussies aan de hand van cijfers. Maar de levens van 40.000 
inwoners van onze gemeente passen niet in een mal. Mensen volgen een 
opleiding, veranderen van baan, starten een onderneming, kopen een huis, 
gaan relaties aan, krijgen kinderen, of worden getroffen door ziekte of verlies 
van een dierbare. Het zijn dit soort keuzes en gebeurtenissen die grote impact 
hebben. Veel groter dan een koopkrachtcijfer, een macro-economisch 
groeipercentage of een belastingmaatregel. Geen enkel leven voegt zich naar 
de mediaan van een statistisch model. 
 
“De bedoeling van ons werk ligt niet in het uitvoeren van het primaire proces, 
niet in het aanbod van dat onderwijs of de levering van die zorg. Maar in iets 
wat daar nog achter ligt: het gaat om de betekenis van die zorg of dat 
onderwijs in het leven van die ander”. (uit: “Anders vasthouden” Wouter Hart) 
 
Meedoen aan onze samenleving betekent dat iedereen ertoe doet. Dat is niet 
voor iedereen even vanzelfsprekend. Daarom ook willen we vanuit visie en een 
inhoudelijke discussie samen met inwoners en partners in b.v. de zorg en het 
onderwijs komen tot een “andere aanpak”, lees transformatie. Dit gaan we 
inhoudelijk kleur geven langs drie hoofdlijnen;                         
“normaliseren, voorkomen en innoveren/samenwerken” 
 
In 2020 ontwikkelen we nieuw beleid voor schuldhulpverlening. Dit doen we 
via een participatief proces samen met betrokkenen, waaronder bijvoorbeeld 
de werkgroep “Stap Vooruit”, de Schuldhulpmaatjes en onze welzijnspartners.  
We werken hierbij “van buiten naar binnen”. Ook uw rol als raadslid en 
volksvertegenwoordiger wordt hierbij vanzelfsprekend betrokken. 
We willen werken vanuit preventie, het voorkomen van (problematische) 
schulden en het versterken van eigen regie van inwoners en de samenwerking 
met partners. Daarnaast is er aandacht voor nazorg en het voorkomen van 
recidive. Wij hebben daarbij extra aandacht en zorg voor kinderen, omdat zij 
afhankelijk zijn van. Mijn zuster vertelde mij recent het verhaal over haar 
dochter, toen nog op de basisschool. Zij moest geregeld de inhoud van haar 
broodtrommel delen met anderen, omdat kinderen met een lege trommel naar 
school kwamen en de schooldag geregeld startte met een lege maag.  
 
Om de samenleving nog sterker te maken en toe te werken naar nog meer 
eigen regie op individuele vraagstukken willen we volgend jaar komen tot een 
meer samenhangend voorliggend veld. Versnipperingen opheffen en zorgen 
dat inwoners en partners weten wat er allemaal aan activiteiten en 
voorzieningen is en waar men terecht kan. 



Meedoen en participeren aan onze samenleving vanuit eigen mogelijkheden 
zijn voor mensen belangrijke elementen voor een gelukkig en zinvol leven. Dit 
is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Een belangrijk stap om te komen 
tot een inclusieve samenleving is de spreekwoordelijke “drempels” te 
verwijderen.  
 
Samen met de werkgroep “inclusie” “Onbeperkt meedoen” worden ook in 
2020 activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd. Zoals het scholenproject, het nog 
meer betrekken van de achterban en zorgen voor meer bewustwording en 
betere toegankelijkheid. Mede n.a.v. de 0 meting worden er in samenspraak 
met u, de gemeenteraad en samenleving in 2020 verdere concrete acties 
uitgezet en gerealiseerd. Een mooi voorbeeld is het “prikkelarme uurtje” op de 
kermis in Silvolde. Ik kwam daar met een vader in gesprek. Hij was daar met 
twee zoontjes. Deze jongens konden voor het eerst naar de kermis. Hoe gaaf is 
dat maar tegelijkertijd ook confronterend. Staan wij daar wel eens bij stil? 
Een ander mooi voorbeeld is de “openbare toilettentrein” die door de 
gemeente reist en zelfs daarbuiten al bekendheid geniet en mede tot stand is 
gekomen door samenwerking met een tweetal fractieassistenten. 
 
Buiten kijf staat dat er een sterke economie nodig is om met elkaar verder te 
bouwen aan een sterke gemeente en regio. Goede voorzieningen kosten nu 
eenmaal geld, dat eerst moet worden verdiend. De vooruitzichten voor volgend 
jaar zijn nog altijd positief. Niet eerder hadden zoveel mensen betaald werk. 
Maar, dat geldt nog niet voor iedereen. Daarom zal naast het “rode loper 
beleid” wat zeer succesvol is uitgerold en door veel ondernemers positief 
wordt gewaardeerd,  o.a. een betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 
extra aandacht krijgen. 
 
Een mens ontwikkelt zich zijn hele leven lang. Door die ontwikkeling leren 
mensen vaardigheden en eigenschappen, waardoor zij zichzelf kunnen redden 
in de samenleving. De maatschappij verandert voortdurend. De combinatie 
met razendsnelle technologische ontwikkelingen maakt ook dat mensen 
moeten blijven leren om aansluiting te behouden. Dat moet iedereen in 
principe zelf doen, maar gelukkig kunnen anderen daar soms bij helpen. Veel 
nieuwe dingen leer je op school of tijdens je werk. Overheid, Onderwijs en 
Ondernemers hebben daarom samen de verantwoordelijkheid om inwoners te 
helpen leren. “Een leven lang leren” is een belangrijk thema voor de komende 
jaren. In 2020 gaan we onderzoek doen naar en komen met concrete 
voorstellen om te komen tot heldere afspraken over “een leven lang leren”. 



Welke rollen vervullen de partners , wat mogen we van elkaar verwachten en 
met welke resultaten zijn we tevreden. Staat de overheid altijd vanzelfsprekend 
“aan de lat”?  
Wanneer een medewerker na 30 jaar werkzaam te zijn geweest bij hetzelfde 
bedrijf en nooit een training of opleiding heeft gevolgd om basisvaardig te 
blijven? Stel dat deze medewerker door omstandigheden geen werk meer 
heeft, waar ligt dan de verantwoordelijkheid m.b.t. “arbeid fit zijn”? 
Organisatie, Onderwijs of Overheid. Of vraagt dit ook iets van de betrokken 
medewerker? 
 
Vanuit samenwerking tussen de drie O’s zal ook in 2020 aandacht zijn voor en 
impulsen gegeven worden aan initiatieven die ervoor zorgen dat we een 
krachtige en aantrekkelijke gemeente blijven. Zo wordt er stevig ingezet op de 
ontwikkeling van Hofskamp O. 3. Inmiddels is Hofskamp O. 2 “uitverkocht”. 
Daarnaast blijven we investeren in vitale kernen waarbij de winkelgebieden 
extra aandacht krijgen. Het project “Ondernemers aan zet” zal naast Terborg 
ook in de andere kernen aangeboden worden om in samenspraak met de 
ondernemersverenigingen te komen tot een plan van aanpak. 
Investeren in de O van onderwijs wordt binnenkort zichtbaar in Silvolde 
wanneer de spreekwoordelijk eerste paal de grond in gaat.  
U hebt recent het Integraal Huisvesting Plan Onderwijs vastgesteld. Inmiddels 
zijn we in het zicht van de haven om een intentieverklaring te onderteken om 
te komen tot vernieuwde onderwijshuisvesting in Gendringen. 
 
Leden van de Gemeenteraad van Oude IJsselstreek, 
 
Een 96-jarige oud-Engelandvaarder, die als lid van de Prinses Irene Brigade 
deelnam aan de bevrijding van ons land, zei laatst het volgende: 
 ‘Ik voel me verantwoordelijk om door te geven aan jongere generaties dat je 
in verzet moet komen als het nodig is.’  
Het zijn de woorden van Rudi Hemmes. Als jonge man maakte deze held met 
gevaar voor eigen leven een keuze voor de toekomst van ons land.  
 
En nu, 75 jaar later, is het nog altijd de toekomst die hem drijft. Dat is niet 
alleen inspirerend – het is een opdracht aan ons allen. Op u, leden van de 
Gemeenteraad van Oude IJsselstreek, rust daarbij een speciale 
verantwoordelijkheid. U mag zich in uw werk gesteund weten door het besef 
dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u 
bidden. 


