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Dames en heren, goedenavond! 

Wat een indrukwekkende opening van deze nieuwjaarsvoorstelling! Dat belooft veel voor de rest 

van de avond! Ik vind het fijn om te zien dat u met zovelen naar deze feestelijke voorstelling bent 

gekomen. Én dat het weer kan! 

Natuurlijk wil ik u namens het stadsbestuur een heel gelukkig nieuwjaar toewensen. Ik hoop dat 

2023 een heel mooi jaar voor u wordt, vol gezondheid en geluk, voor u en iedereen die u dierbaar 

is. 

Graag sta ik vanavond met u stil bij het vele moois en bijzonders dat onze stad te bieden heeft. De 

voorstelling die u krijgt aangeboden, is hier een voorbeeld van. Een groot aantal Zoetermeerse 

talenten verzorgt een programma om ‘u’ tegen te zeggen. Het Theaterorkest, dansschool Dansis 

en theaterinstelling Cadenza zijn er klaar voor om u een onvergetelijke avond te bezorgen. 

Ter afsluiting biedt de gemeente u een receptie aan. Dan is er volop gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten, om vooruit te kijken en om terug te blikken. Als ik hierop vooruit mag lopen, dan denk 

ik aan de jaarwisseling… 

In Zoetermeer is die heel luidruchtig, maar gelukkig zonder grote incidenten verlopen. Wat me wel 

steeds grotere zorgen baart is dat er ook deze jaarwisseling weer volop sprake was van geweld, 

vernielingen en brandstichtingen. Ondanks alle voorbereidingen en de enorme inzet van de 

hulpdiensten en inwoners. Als we voor dit oud en nieuw feest een vergunning zouden moeten 

verlenen, zouden we dat nooit of te nimmer goedkeuren.  

Ook in onze regio zijn hulpverleners – en ook omstanders – met zwaar vuurwerk belaagd. Alleen 

al in de eenheid Den Haag raakten twaalf politieagenten gewond. Dit vind ik onacceptabel! De 

mensen die over ónze veiligheid waken, mogen we niet blootstellen aan dit geweld.  

Vorig jaar drong ik er, samen met een aantal andere burgemeesters in de regio, bij de minister 

van Veiligheid en Justitie op aan om vroegtijdig over de jaarwisseling en vuurwerk te besluiten. 

We zien het nu weer… Vorige week werd de discussie over hoe we oud en nieuw vieren en over 

het vuurwerk nog volop gevoerd… Deze week is deze discussie alweer geluwd. De discussie 

hierover mag niet doorschuiven naar het eind van 2023, wanneer het te laat is om nog adequaat 

op te treden. Hij moet nù gevoerd worden! En die oproep blijf ik doen aan de landelijke politiek. 

We moeten er nù mee aan de slag. 

Net als in de voorgaande jaren reed ik ook deze jaarwisseling mee met de politie. Zo zag ik zelf 

hoe onze hulpverleners, beveiligers, personeel van onze eigen gemeente én vrijwilligers onder 

soms hectische omstandigheden fantastisch werk leverden.  



Ik kan daar maar één ding over zeggen. Dat is dat we ze grote dank zijn verschuldigd. Ik weet 

zeker dat u er hetzelfde over denkt. Ik stel daarom voor dat we dit met een warm applaus 

onderstrepen. 

Dames en heren, het afgelopen jaar gebeurde er veel. We mochten naar de stembus, wat ertoe 

leidde dat we een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college hebben.  

We vierden ook dat zestig jaar geleden het besluit viel om van het landelijke dorp Zoetermeer een 

moderne stad met alles erop en eraan te maken.  

Met andere steden die een soortgelijke groei kennen - denk aan Almere, Capelle aan den IJssel, 

Nissewaard en Nieuwegein - kijken we nu met de rijksoverheid wat we kunnen doen om ook in de 

toekomst aantrekkelijk te zijn voor alle mensen die in groeisteden zoals de onze wonen en 

werken. Bouwen, vernieuwen en opknappen vormen daarbij belangrijke sleutelwoorden.  

Als we het daarover hebben kan ik natuurlijk de Nelson Mandelabrug niet ongenoemd laten. In de 

staart van het afgelopen jaar plaatste dit vertrouwde baken van onze stad ons ineens voor 

onaangename verrassingen. Heeft u gezien hoe een deel van de brug is verwijderd? Heel 

behoedzaam en met schijnbaar gemak was het alsof zo maar even een onderdeeltje uit een 

puzzel werd gehaald. Terwijl het in werkelijkheid om een huzarenstukje van ongekende proporties 

ging. Wat was dat knap! 

In 2022 lieten wij ook zien dat we mensen die huis en haard moesten verlaten om elders een veilig 

heenkomen te vinden, niet in de kou laten staan. Sinds februari vorig jaar biedt de voormalige 

gevangenis onderdak aan honderden mannen, vrouwen en gezinnen. Veel inwoners staken – en 

steken – bovendien de helpende hand toe om gevluchte Oekraïners op te vangen. Het gaat om tal 

van particuliere initiatieven. Ook de Pelgrimskerk en Het Kompas namen hierin een actieve rol.  

Die geweldige en positieve houding om iets te doen voor ánderen vervult mij met trots. Ik zie die 

spirit, die drive ook bij de vele vrijwilligers die in onze stad actief zijn. Bij de sportclubs, in de 

zorgcentra, bij onze kerkgemeenschappen, voor de culturele instellingen en op scholen. En voor 

de buurvrouw of buurman in je straat die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Op tal van 

terreinen zetten deze vrijwilligers zich in voor anderen. Ook zij verdienen dan ook onze grote 

waardering. 

Natúúrlijk weet ik dat Zoetermeer niet het land van melk en honing is en dat het leven in een grote 

stad ook zijn schaduwzijden kent. Bovendien leven we in een tijd vol onzekerheden en zorgen. De 

afgelopen jaren leerden ons dat veel onvoorspelbaar is. En dat vraagt van ons allemaal soms veel 

aanpassingsvermogen. 

De energierekening schiet omhoog, onze boodschappen worden duurder en duurder. 

Verenigingen en ondernemers zien hun kosten stijgen. Velen vragen zich af hoe ze het hoofd 

boven water kunnen houden. Twijfels en onzekerheden kunnen leiden tot wantrouwen. 

Niet alles, of zeg maar gerust: láng niet alles kunnen wij als gemeente oplossen. Maar waar dat 

wél kan, doen we wat mogelijk is. 



Ook in dit nieuwe jaar krijgen we sàmen veel voor elkaar. Dat doen we wat mij betreft door klein te 

beginnen, door elkaar een hand te geven en door elkaar te vinden, door vertrouwen en een open 

gesprek. Door sàmen op zoek te gaan naar oplossingen en elkaar tot steun te zijn. Ik ben er als 

burgemeester trots op dat er in onze stad vele voorbeelden zijn. 

Laatst mocht ik een Koninklijke onderscheiding uitreiken aan een vrijwilligster van de Luisterlijn. 

Dit is een organisatie die dag en nacht, alle dagen van de week, via de telefoon, de mail en de 

‘chat’ klaarstaat voor iedereen die haar of zijn verhaal wil doen. Meestal gaat het om mensen die 

contact zoeken uit eenzaamheid, of omdat ze worstelen met verdriet, woede en angsten. Het kan 

van alles zijn, onderscheid wordt niet gemaakt. Ook de mevrouw op wie ik doel, biedt uiterst 

liefdevol en toegewijd en, moet u nagaan, al vijfentwintig jaar een luisterend oor en oprechte 

aandacht.  

Ik zag het ook op een basisschool in Meerzicht, waar de directrice en docenten zich elke dag weer 

op een fantastische wijze over de kinderen ontfermen. Niet alleen met het lesgeven, maar òòk 

door zich in te zetten voor schoolontbijt en bijvoorbeeld ouders te helpen die in de knel zitten.  

Er zijn nog heel veel meer voorbeelden te noemen, waarbij de gedachte ‘We gaan het gewoon 

doen, mét elkaar’ voorop staat.  

Zoiets voelt goed. Het inspireert, motiveert en stimuleert. We gaan het doen, mét elkaar! Het is 

mijn boodschap aan u voor het nieuwe jaar. In deze stad die ons ook nu al zo veel moois en 

waardevols te bieden heeft. 

En zo kom ik weer op de voorstelling van deze avond. Ook op het gebied van zang, dans en 

muziek heeft Zoetermeer immers alle reden om trots te zijn. Vanavond krijgt u hiervan het bewijs. 

Daarom maak ik met veel genoegen het podium vrij en ga ik weer in de zaal zitten – zónder 

masker, om maar niets te missen van de rest van het spektakel dat ons te wachten staat. Ik heb er 

zin in en u volgens mij ook. Ik wens u veel plezier.  

Dank u wel. 


