
Afscheid gemeenteraad Annemieke van Dijk 

Burgemeester, leden van de raad en andere aanwezigen. Dank dat ik de 

gelegenheid krijg mij te mogen richten tot Annemieke  vanavond. 

Vanavond het afscheid van de zittende raad. Morgen de installatie van de 

nieuwe raadsleden. 

Ik feliciteer namens de PvdA  de partijen met hun plaats in deze zaal. Hillegom 

heeft gestemd .  

Wij zullen daar nu  geen deel vanuit maken maar wij zullen onze uiterste best 

doen om het sociaal democratische geluid te blijven  geven en terug te keren in 

de raad. 

Genoeg daarover ik wil mij nu richten tot Annemieke. 

“ ik voel me hier thuis en wil er aan blijven werken dat iedereen zich hier thuis 

kan (blijven) voelen. 

Dat is altijd jou uitgangspunt geweest voor de rol die je nam in deze raad vanaf 

het begin van je raadslidmaatschap van ongeveer 12 jaar. 

Daarbij zijn vele onderwerpen aan de orde geweest.  

Zo bekeek je de sociale rol en verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur 

en het ambtelijk apparaat in Hillegom of dit  voldoende gewaarborgd was.  Ook 

bij regionale samenwerking zoals nu bij HLT samen. 

Immers gaf jij voortdurend aan, dat dit onder anderen een  voorwaarde is om 

de doelstellingen te bereiken die in de raad waren vastgesteld. Bij de ISD, de 

gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap  kust, duin-en 

bollenstreek, g.g.d./ggz,  GR Holland Rijnland en HLT Samen. Daar waar het 

mogelijk was en je een meerderheid in de raad kreeg zag je kans verbeteringen 

aan te brengen.   

In de periode dat ik wethouder mocht zijn, nam je je duale rol en hield mij 

scherp op de inhoud en het proces. Met jou in die periode en ook daarna  

hebben we in Hillegom als totaal bestuur goede dingen kunnen doen voor de 

inwoners op het terrein van  ruimtelijke ordening, sport en cultuur, onderwijs 

en het sociaal domein. 



Ook in je taakopvatting de actualiteit oppakken en daarmee aan de gang gaan 

is  onderdeel  van jouw manier verantwoordelijkheid pakken. Ik noem daarbij 

bv Het Maartensheem  waarin mede daardoor een acceptabeler woonsituatie 

ontstond. 

Het onderdeel van je uitgangspunt  “…. Dat iedereen zich hier thuis kan 

(blijven) voelen”  is belangrijk voor je. Iedereen oud en jong, migratie 

achtergrond, lhbt , jouw uitgangspunt is dat  iedereen ertoe doet! 

Ik heb van je geleerd. En ik ben er zeker van, dat van  jouw kwaliteit en 

vaardigheid ook anderen van je geleerd hebben. 

In de fractie, want zo was het voor jou, het woord steunfractie wenste jij niet te 

gebruiken werkte je samen met Herman de Joode, Ria van der Erf en Fred van 

Loenen. Ook hen betrek ik graag in deze dankzegging. Voor het werk wat zij 

hebben verricht. 

Annemieke dankjewel voor jouw inzet en harde werken en ik ben er van 

overtuigd dat je het verschil hebt gemaakt! 

Dankjewel voor alles! 

 

 

 


