
Nieuwjaarstoespraak 2020. 

Uitgesproken door de voorzitter van de afdeling PvdA-Zuidplas op 11 januari 2020 in 

de Zespunt in Moordrecht tijdens het traditionele nieuwjaarbuffet voor de leden en 

gasten. 

Beste politieke vrienden, 

Namens het bestuur heet ik u hartelijk welkom waar we zo dadelijk gaan genieten 

van het smakelijk Nieuwjaarsbuffet dat wederom door de familie van Hoeve geheel 

op vrijwillige wijze voor ons is bereid. 

Rustig jaar. 

Bestuurlijk is 2019 een rustig jaar geweest. Er zijn geen Tweede Kamerverkiezingen 

of gemeenteraadsverkiezingen gehouden, wel waren er verkiezingen voor 

Provinciale Staten en de waterschappen, het Hoogheemraadschap Schieland en de 

Krimpenerwaard. Het is nog een verrassing wat het komende jaar voor ons als PvdA 

gaat betekenen. We staan er landelijk nog niet goed voor. Her en der bespeuren we 

een lichte tendens van verbetering. Onze samenwerkingspartner op politiek gebied 

Groen Links doet het landelijk goed. In onze gemeente is de samenwerking met 

Groen Links nog steeds van kracht. Beide partijen willen heel graag samen 

doorgaan, mede gezien de belangrijke dossiers zoals welzijn, zorg, ontwikkeling in 

hete middengebied en de Regionale Energiestrategie. Als het gaat om duurzaamheid 

en de energietransitie vormen PvdA en GroenLinks een belangrijk factor in de 

gemeenteraad. Johan Helmer zal dadelijk in zijn bijdrage nader op de politieke 

actualiteit in gaan. 

Waterschapsverkiezingen.  

De steun die ik heb gekregen vanwege mijn kandidatuur voor het waterschap is 

groots. Ik ben de afdeling en de mensen die op mij gestemd hebben daarvoor 

dankbaar. Tijdens deze verkiezingen hebben meer mensen op de PvdA gestemd 

dan in voorgaande jaren. Hierdoor konden voor de fractie 3 zetels worden behouden. 

Helaas is het niet gelukt om deel te nemen aan de coalitie. We hadden goede 

kandidaten voor de rol van Hoogheemraad. Ik vind het een persoonlijke eer dat de 

Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap mij heeft benoemd tot 

voorzitter van de commissie Integraal Waterbeheer, één van de twee commissies die 

dit waterschap kent. 

Vuurwerk. 

Het ligt nog vers in het geheugen. Ook dit jaar is bij de jaarwisseling veel vuurwerk 

de lucht in gegaan en heeft veel mensen letsel toegebracht. Publieksvuurwerk is 

gevaarlijk en moet verboden worden. Verder is het slecht voor het milieu en lijden 

veel dieren waaronder honden ernstig door de harde knallen. Persoonlijk ben ik 

tegen publieksvuurwerk. Ik hoop dat de fractie een verstandig besluit neemt als in de 

gemeenteraad van Zuidplas dit onderwerp aan de orde komt. 

 

 



Nieuwe burgemeester. 

We verwachten veel van de nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester. Han 

Weber is een ervaren bestuurder. Hij heeft speciaal gekozen voor de 

ontwikkelingsgemeente Zuidplas. Gezien zijn ervaring had hij ook kunnen solliciteren 

naar een post bij een grotere gemeente, bijvoorbeeld Gouda. Dit heeft hij niet 

gedaan omdat hij Zuidplas als een interessant en dynamisch werkgebied ziet. Dit 

siert hem en we zijn het wat dat betreft met hem eens. In Zuidplas staat veel te 

gebeuren. 

 

Bückeburg. 

De PvdA en VVD zijn de oorspronkelijke dragers van de vriendschappelijk contacten 

met Bückeburg. Per motie is bij de vaststelling van het verkiezingsprogramma 2018 – 

2022 door de leden ingestemd met het behouden van de contacten met Bückeburg. 

Ook dit jaar gaat weer een delegatie naar onze zustergemeente in Duitsland. De SP 

en D’66 hebben zich bij dit initiatief aangesloten. Ik wens onze partijgenoot Aad 

Stuivenberg veel succes als voorzitter van de Stichting Internationale Betrekkingen. 

Ik ga samen met mijn echtgenote wederom mee naar het traditionele Grünkohlessen 

op 24 januari de laatste vrijdag van de maand januari. Het is te hopen dat 

burgemeester Han Weber meer interesse toont in de relatie met Buckeburg dan zijn 

voorgangers Servaas Stoop en Gert Jan Kats. 

Actualisering van de website. 

Het contact met de leden is en blijft belangrijk. Het komend jaar zullen we samen met 

de fractie vaker belangrijke onderwerpen bespreken. Een goed voorbeeld was de 

bijeenkomst in het afgelopen najaar over de ontwikkelingen in het Middengebied. Dit 

thema zal terugkomen evenals de ontwikkelingen rond de Energiestrategie en 

Welzijn en Zorgonderwerpen. Hiertoe zullen we de website van de afdeling 

actualiseren en beter bijhouden.  

Nieuwjaarswens. 

Tot slot van mijn bijdrage wens ik u namens het voltallige bestuur van de afdeling 

Zuidplas u een gelukkig nieuwjaar toe en voor dadelijk smakelijk eten. Een plezierige 

fijne avond gewenst! 

 

Arjen Hazelebach 

Voorzitter afdeling PvdA Zuidplas.   

 


