
Raadswoord 11 december 2018 , Raadsvergadering – gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
te Haarlemmerliede/De Zoete Inval. Pieter Heiliegers

Zeer geachte Raadsleden en wethouders. Geachte Griffier en Gemeentesecretarissen. 
Ik richt mij in het bijzonder tot u. 

Laat ik beginnen met een citaat; Iedereen moet lid kunnen worden van de gemeenteraad, 
Provinciale Staten of het algemeen bestuur van een waterschap. Maar daar gaat zoveel 
tijd in zitten, dat het voor veel mensen niet is te combineren met werk, zorgtaken of de 
privésituatie; en dat gaat in tegen het principe van lekenbestuur. Dat moet anders, vindt 
de Raad voor het Openbaar Bestuur in zijn advies 'Voor de publieke zaak'. Daarin 
adviseert de Raad de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de 
aantrekkelijkheid van het ambt van decentrale volksvertegenwoordiger. Met de inhoud 
ben ik het grotendeels eens. Bijvoorbeeld als het gaat over vergoedingen. De Raadsleden 
hier in Haarlemmerliede en Spaarnwoude ontvangen een schamele 250 Euro en 82 cent 
per maand. Dat is geen serieuze vergoeding. Ik weet dat het ministerie met 
wijzigingsvoorstellen bezig is……en dat is maar goed ook.
Toch heeft u voor deze vergoeding, maar vooral met hart voor het openbaar bestuur en 
de mensen in onze dorpen een enorme inzet getoond. Laat ik namens de bevolking u 
daarvoor hartelijk bedanken. Die inzet dank-u-wel geldt natuurlijk ook voor de andere 
bestuurders; De wethouders.

Wat hebben we bijzondere dingen meegemaakt met elkaar. Met prachtige herinneringen. 
Mag ik beginnen met 
Henk van Dijk. Ons meest ervaren raadslid. Opgeteld zo’n 25 jaar actief. Diepe buiging 
daarvoor. Zakenman. Altijd extra oog voor de financiën. …..en heel vaak de uitspraak “En 
tevens ben ik van mening dat het meubilair in de raadzaal vernieuwd moet worden”. 
Henk je hebt je zin gekregen. Dank je wel voor je jarenlange inzet.
Henk Werner. Nestor en plaatsvervangend voorzitter. Mooie staat van dienst. Je bent van 
GroenRechts zoals je dat zelf zegt. Kort en krachtig. “De VVD is Akkoord”. Hart op de 
tong. Of het nu gaat over onrechtvaardigheid en willekeur bij bestemmingswijzigingen 
op de Ringweg, Lagedijk en Penningsveer. Of dat het gaat over Landal Greenpark en de 
rol van de dorpsraad. Duidelijk ben je. Dank je wel.
Dicky Kerkhoff. Vele dossiers heb je doorgewerkt. Volop verduidelijkende vragen. Met de 
conclusie dat de Partij van de Arbeid er zo en zo in zit. Wonen voor sociaal zwakkeren en 
goede zorg organiseren -ook je vak-. Daar lette jij altijd sterk op. En ze komt ook terug 
dames en heren in de nieuwe Raad. Succes daar!
Sicco Jan Bier. Jongste telg aan de D66-loot hier in HenS. Markant was de positie die je 
innam tijdens de fusiepartnerkeuze; Amsterdam. Volop in de schijnwerpers stond je 
hiermee. Ook herken ik de verdieping die je vaak zoekt en de spijker op z’n kop slaat; 
“Parkeernota….dat is defacto dan voor onze gehele gemeente” is slechts een voorbeeld. 
Bedankt.
Gérard Wehkamp. 2014 Moest jij het voorzitterschap WMO-Raad los laten. Je werd 
raadslid -als opvolger van GroenLinks Maarten van der Laan- . Moeilijk was het vertrek 
uit de coalitie. Westerman die vertrok. Maar jij hield je rug recht en bleef bij jouw 
standpunt in deze casus. Als ervaringsdeskundige hield je de verdieping in de Raad en 
Commissie als het gaat om zorgvraagstukken….vasthoudend. Klasse Gérard.
Ingrid Vink. Dames en heren….ze komt ook terug in de nieuwe Raad. Als ze een 
onderwerp vastpakt ‘laat ze niet meer los’. Continu vragen over de status van acties of 
met de kinderburgemeester en hondenpoep. Doorvragen over handhavingsdossiers. 
Sommigen noemen dat pitbullgedrag. Maar Ingrid….het bracht je succes. En achter de 
schermen was je ook nog eens een stille kracht; mensen in het zonnetje zetten. 
Ingrid, zeer bedankt ook daarvoor!
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Theo van Heese. Altijd oor voor het andere geluid en op zoek naar de dialoog. CDA leider 
die zeker de laatste jaren dat zeer constructief deed. “Schouder aan schouder in het 
fusieproces voor behoud van ons Central Park”. Dank voor je inzet! Van Schie moest je 
laten gaan, maar ook Koelman. Die was boos en werd fractie BOOS.
Henk Koelman. Tja boos op landelijke kopstukken. Dat slappe gedoe….. Dat pikte je niet. 
Henk -net als die andere- ook altijd kritisch op de inkomsten en uitgaven van onze 
gemeente. Veel vragen had je voor de wethouder. Je hebt veel nevenactiviteiten in onze 
samenleving. Niet in de laatste plaats inzake onze geschiedenis. Het laatste presidium 
sloeg jij over. Immers, jij mocht de leden van de Historische Kring Velsen het één en 
ander vertellen over Spaarnwoude en het kerkje de Stompe Toren. Henk, bedankt. Je 
inbreng was zeer waardevol.
Leo Kranenburg. Halverwege ingestapt. Dossiers je eigen maken…..en dat deed je. Mooie 
herinneringen heb ik zelf aan onze bezoeken buiten de Raad naar mevrouw De Ridder. 
Fijn was dat. Dank voor je betrokkenheid.
Henk Mikkers. Later ingestapt als opvolger van raadslid Breed-Vlaar. Als het dossier 
Veiligheid langs kwam zat je er met jou deskundigheid volop in. Dat is waarderends 
waardig. Dank voor je inzet.
Frank Duits. Nog geen single-digit-handicap. Altijd startte onze ontmoetingen namelijk 
met een woordje over het golfspel. Als leider van je fractie en de grootste in de coalitie 
heb je veel moeten binden intern, maar ook extern….en vaak achter de schermen. In de 
Raad wel altijd voor je standpunt en partij uitkomen. Mooie rol heb je gehad de laatste 
jaren. Bedankt.

Die inzet van u allen kan overigens niet zonder mensen om ons heen. Vaak de partner 
thuis, maar wie ik niet onbenoemd wil laten zijn, zijn onze griffier Nico Voogd – keurige 
voorbereidingen altijd, onze bode Rob Mense – zeer dienstbaar en de 
gemeentesecretaris Fred Koot – sterk gebouwd aan het proces van de fusie en 
locosecretaris Arthur Pieterman die de leiding in de uitvoeringsfase van het samengaan 
met Haarlemmermeer heeft gehad. Dank jullie wel. 

En dan Ernst Bobby en de Rest….of Raymond, Bobby en de Rest. Eén twee drie huppikee 
en het is weer gefikst. Beste mensen zonder humor geen serieuze besluiten. Het was 
goed vertoeven met deze twee wethouders. 
Graal boven op het geld. Altijd positief kritisch. Zelf met de rekenmachine optellen en 
controleren…..en regelmatig er nog foutjes uit halen. Soms ook niet. Diepe zucht met 
betrekking tot de OZB tarieven van dit jaar. Maar wat betreft de N200 autoweg; De 
bijdrage staat vast, maar Bob was flexibel voor gesprek en oplossingen. Bedankt Bob.
Van Haeften. Zeker de laatste maanden drukke portefeuilles. Of het nu Kunst en Cultuur 
is, Sociaal Domein, Bouwprojecten of de burgemeester vervangen als hij in Uithoorn is. 
Maar ook trekker voor de afscheidsfeesten en -niet onbelangrijk in 2014- de politieke 
angels er uithalen als wethouder voor het fusieproces en tevens mijn vervanger. 
Raymond, samenwerken zit in je genen. Zeer prettig vond ik dat. Dank je wel.

Beste mensen. Ik rond af met een woord uit onze grondwet. Neen, ik maak het niet te 
zwaar……, maar vind het wel van belang om artikel 125 te onderstrepen; Aan het hoofd 
van de provincie en de gemeente staan provinciale staten onderscheidenlijk de 
gemeenteraad. Hun vergaderingen zijn openbaar, behoudens bij de wet te regelen 
uitzonderingen. U bent de baas. U nam positie…..en aan de opvolgers in de nieuwe Raad 
zeg ik “vergeet niet dat U aan het hoofd staat op een bijzondere plaats in onze 
samenleving; De gemeenteraad. Blijf heel goed in contact met de gemeenschap. En dat 
kan ook op nieuwe manieren. Want in deze rol zijn wij er bij de gratie van 
dienstverlenend zijn naar onze inwoners en ondernemers. Op een mooi vervolg in het 
tweede deel van deze van deze vergadering.

     P.J. Heiliegers, burgemeester van 2013 tot 2019
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