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3 juli 2019
Dames en heren, Commissaris van de Koning Hans Oosters, leden
van de gemeenteraad van de gemeente Houten, collegawethouders, Eric en onze dochters Daimi met haar vriend
Laurens en Lois, bijzonder fijn dat jullie er vanmiddag bij zijn.
Oud-burgemeester Wouter de Jong, collega-burgemeesters uit
onze regio, burgemeester Frans Backhuijs, dank voor je
welkomstwoorden, (voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens)
Aleid Wolfsen, (voorzitter PO raad) Rinda den Besten, (voorzitter
Jeugdzorg Nederland) Hans Spigt, oud-collega-bestuurders uit
Utrecht, familie, vrienden. Ik wil graag een speciaal warm welkom
heten aan mijn moeder. Ontzettend fijn dat u er zelf bij kunt zijn.
Dat u zelf kunt zien dat uw ‘jochie’ er echt staat met de
ambtsketen om. Ik ben écht burgemeester geworden. Wie had dat
ooit gedacht toen ik als 13-jarig jongetje in Zeist mijn middelbare
school Schoonoord binnenstapte en daarmee feitelijk ook bij U als
mijn pleegfamilie.
Geachte overige aanwezigen en vooral Houtenaren. Hier in de
zaal of meekijkend via internet, dank dat u de moeite heeft
genomen om vanmiddag, bij mijn installatie als burgemeester van
Houten, aanwezig te zijn. Het is een voorrecht om hier voor u te
staan.
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De afgelopen weken is er regelmatig aan me gevraagd hoe je nu
eigenlijk burgemeester wordt. Ik heb vooral een toelichting
gegeven op het werk van de Vertrouwenscommissie en de
profielschets die leidend is geweest. Een profielschets die voor
een belangrijk deel is gebaseerd op een enquête waar meer dan
1.000 inwoners aan meededen. Uit hun reacties bleek dat zij een
nieuwe burgemeester zouden willen die:
Informeel/mensgericht (81%) is: (Bij evenementen zichtbaar
aanwezig, informeel, burgervader/moeder, in de wijk/dorpen);
Een Vernieuwer (61%) is:(Ambitieus, weet wat het beste is voor
Houten, ervaring vanuit bedrijfsleven en samenleving);
Dorpse daadkracht (68%) heeft : (Maakt van Houten een groot
dorp, ervaren, bij dreigend gevaar hard optreden)
En die Toegankelijk (73%) is: (Zichtbaar aanwezig, staat ergens
voor)
De typeringen informeel/mensgericht en toegankelijk bleken de
meest uitgesproken voorkeur van de inwoners van Houten.
Typeringen die je kan samenvatten door de term motivator.
Motivators krijgen energie van positief contact met anderen om
samen doelen te bereiken. Ze zijn erg goed in het creëren van
optimisme en het inspireren en verbinden van anderen. Waarbij
ze aan weten te sluiten bij de belevingswereld van het publiek.
Daarmee is een motivator vaak benaderbaar. Motivators
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presteren beter als er mogelijkheden zijn tot vernieuwing en
uitdagingen.
Motivators waarderen zowel mensen als resultaten en zijn zeer
toegankelijk. Zij hebben het rekening houden met de mening van
anderen, in combinatie met het nemen van een besluit, tot kunst
verheven. Met hun uitstekende communicatieve vaardigheden
zorgen motivators voor contact en respect voor anderen, zowel
voor collega-bestuurders als inwoners.
Dit is wat de deskundigen hebben opgemaakt uit uw reacties en
dat is waarmee de Vertrouwenscommissie aan de slag is gegaan.
U begrijpt dat ik zeer tevreden ben over de uitkomst van de
bijzondere en serieuze taak en opdracht die de
Vertrouwenscommissie heeft gehad. Ik ben u – de
Vertrouwenscommissie – zeer erkentelijk voor de professionele
wijze waarop de gesprekken zijn gevoerd, uw voorbereidingen en
de open sfeer waarin ik kon toelichten waarom ik naar mijn idee
voldoe aan de gestelde eisen in de profielschets.
Aan één geuite wens van u als bewoners kan ik helaas niet
voldoen: ik ben geen vrouw… Wellicht dat mijn achternaam dat
een klein beetje compenseert. Mijn naam zorgt in ieder geval
regelmatig voor verwarring. Die dan gelukkig snel weer is
opgelost.
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Een burgemeester die Houten positioneert in al zijn kwaliteiten.
Daar begon de profielschets mee. En om die kwaliteiten wat beter
te leren kennen ben ik samen met Eric op pad geweest. Eerst op
de fiets, vanzelfsprekend. Maar toch ook even in de auto gestapt
naar Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal. We werden aangenaam
verrast en wisten na het eerste tochtje eigenlijk al dat wij in
Houten zeker zouden kunnen wennen.
Dames en heren,
U kunt trots zijn op de bijzondere groene kwaliteit van Houten, op
de saamhorigheid en op Houten als fietsstad. Trots op de
fruittelers, op het prachtige buitengebied op het Eiland van
Schalkwijk en op het mooie Oude Dorp waar je een heerlijke kop
koffie drinkt bij de Roskam of De Engel. Trots op de
recreatiemogelijkheden in en langs de Lek, op die parel van het
fort Honswijk en natuurlijk trots op de mooie woonomgeving, o.a.
aan de Rietplas waar de kleurrijke woningen direct beelden
opriepen van het warme Bonaire, mijn standplaats als
rijksvertegenwoordiger van de BES-eilanden.
Overigens, voor degenen die nog twijfelen of een stadsmens wel
in een dorp uit de voeten kan: Bonaire is een eiland met 20.000
inwoners, St. Eustatius telt er 3.200 en Saba 1.500. Voor mij is de
stap naar Houten niet zo groot als die wellicht voor een
buitenstaander lijkt.
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Vervolgens gaf de profielschets aan dat:
Inwoners het prettig wonen, werken, sporten en recreëren vinden
in Houten en ze willen dit graag zoveel mogelijk duurzaam in
stand houden. Dat is geen eenvoudige opgave, gezien de grote
uitdagingen waar de gemeente mee te maken heeft, zoals de vraag
naar woonruimte, de energietransitie en de transformatie van het
sociaal domein.
We zoeken een burgemeester (v/m) die deze uitdagingen graag
aangaat en die Houten positioneert in al zijn kwaliteiten.
Yes, dacht ik: dit is wat ik zoek, ik wil die persoon zijn. En toen ik
verder las over uw sociale kracht die zo kenmerkend is voor de
inwoners van de kernen en Houten, over de maatschappelijke
organisaties, de ondernemers, kerken, culturele instellingen,
verenigingen en over de ambtelijke en bestuurlijke organisatie
van de gemeente, werd ik alleen maar enthousiaster.
Behalve een optimistisch mens ben ik ook realistisch. Dat brengt
mij bij het onderwerp veiligheid.
Veiligheid is een basisvoorwaarde voor mensen om deel te
kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer. Om een ander
een helpende hand te kunnen bieden als dat nodig is. Ik ben u,
Wouter de Jong, zeer erkentelijk dat u de gemeente Houten veilig
heeft achtergelaten. En dat gaan we zo houden. Ik zal me inzetten
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voor een veilige samenleving, voor meer bewustwording over
ondermijning door criminelen in de onderwereld die
sluipenderwijs het maatschappelijke leven in onze bovenwereld
in hun greep krijgen. Daar zal ik hard tegen optreden omdat we
dat in Houten niet willen zien. En vergis u niet: het betreft niet
alleen de portefeuille van de burgemeester.
Uw gemeenteraad heeft recent het nieuwe Integrale
Veiligheidsplan vastgesteld, met daarin de nodige aandacht voor
veilige wijken, voor het tegengaan van de georganiseerde
ondermijnende criminaliteit en aandacht voor zorg en veiligheid
die samenhangen met de opname van kwetsbare personen in
onze samenleving. Daar zal ik me met veel energie, aandacht en
inzet op richten.
Is Houten een dorp of stad? Daar zijn de meningen al jaren over
verdeeld. Houten heeft geen stadsrechten, ook geen
grootstedelijke problemen. Het is een dorp met stadse trekken. Of
vind ik het toch meer een stad met dorpse trekken? Hoe dan ook,
Houten is in 2010 opgenomen in de Canon van de ruimtelijke
ordening, een overzicht van typerende en markante goede
voorbeelden van wat er in Nederland sinds 1940 met ruimtelijke
ordening is bereikt. Dat zegt toch iets.
Voor de rol in de regio maakt het wat mij betreft niet uit. Houten
kan en wil een stevige bijdrage leveren aan regionale
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samenwerking en aan het aanpakken van knelpunten zoals de
noodzakelijke woningbouw, mobiliteit, energietransitie, zorg voor
ouderen en de jeugd. Houten zoekt oplossingen voor genoemde
knelpunten in de stadsregio Utrecht, in U10- of U16-verband,
samen in het Kromme Rijngebied of met onze directe buren in de
Lekstroom.
Ik ga daar graag het gesprek over aan met de collega’s in de regio,
kom zeker nog eens langs bij het nieuwe Provinciebestuur over
buslijnen om zo de mobiliteitsbewegingen in onze gemeente en
tussen onze buurgemeenten het beste te voorzien.
Maar ook over bijvoorbeeld de ondersteuning van het prachtige
fort Honswijk om zo de recreatiemogelijkheden die het biedt zo
optimaal mogelijk te benutten.
Blij werd ik zelf van de kersenboomgaarden die ik al fietsend
tegenkwam en waar ik een volgende keer graag afstap om kersen
te eten. Blij van al die fruitbomen en van de rust in het
buitengebied. Overigens ontvang ik graag tips over waar ik
volgend voorjaar de eerste kikkers kan vinden, dat is voor mij het
teken dat de lente er echt aankomt. En dan hoef ik tenminste niet
meer met mijn neus boven de vijver van mijn vrienden te
hangen.
Al dat moois behoort tot het DNA van Houten. Je zult er toch maar
burgemeester mogen worden!
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Burgemeester zijn, wat betekent dat eigenlijk? Eén van de
burgemeesters waar ik graag het gesprek mee aanging en die me
stimuleerde om de stap te zetten, was wijlen Annie Brouwer-Korf,
oud-burgemeester van Utrecht. Zij wees me op het belang van
altijd oog blijven houden voor de mens achter het verhaal.
Vandaag denk ik aan haar. En zeg ik ‘dank je wel’ tegen haar
opvolgers Aleid en Jan, die me de afgelopen jaren hebben
gestimuleerd en gesteund.
Samen met U, leden van de gemeenteraad, collega’s in het College
van B&W en onze medewerkers in de organisatie wil ik verder
bouwen aan de toekomst van Houten. Waar iedereen welkom is.
Waar we geen onderscheid maken tussen mensen en waar wij
elkaar als dat nodig is een steuntje in de rug geven. We zijn hier
betrokken met en bij elkaar, we zien naar elkaar om en bieden
elkaar een helpende hand. Waar ondernemers het juiste
vestigingsklimaat vinden en voldoende gefaciliteerd worden,
waar de jeugd maar zeker ook onze ouder wordende Houtenaren
hun plek vinden en behouden. Nu en in de toekomst.
Waar we met elkaar een nieuwe Ruimtelijke Koers uitstippelen
om aan de grote vraag naar woningen te kunnen voldoen. Maar
ook stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. In 2040
willen wij energie- en klimaatneutraal zijn. Waar we oog hebben
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voor de natuur, het bijzondere buitengebied, de identiteit van de
kernen Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal.
De gemeente Houten heeft veel ambitie, er lopen veel projecten,
maar helaas, zoals in zovele gemeenten, is ook hier sprake van
dreigende begrotingstekorten. Maatregelen zijn nodig om een
positieve meerjarenbegroting te krijgen. De komende maanden
gaan we dat verder uitwerken. Vaststaat dat we keuzes zullen
moeten maken – onvermijdelijk ook lastige en vervelende keuzes.
Maar als ik zie hoe actief en initiatiefrijk de Houtense samenleving
is, heb ik er het volste vertrouwen in dat we deze financiële
uitdaging gezamenlijk aankunnen.
Ik ga er met alle plezier graag mee aan de slag, hoop bij velen van
u ook achterom te mogen komen. Dat deed ik 2 weken geleden op
zaterdagmorgen bij mevrouw Vernooij. Samen met haar dochter
Els, een oud-studiegenoot, heb ik al een beetje op ongedwongen
wijze mogen proeven van Schalkwijk. Heerlijk in de tuin, onder
het genot van een kop koffie, hoorde ik vele verhalen over toen en
nu. Naast mijn officiële kennismakingsronde, kom ik graag bij u
thuis om u, als inwoners, zo snel mogelijk te leren kennen.
Mijn handen jeuken, ik heb er enorm veel zin in!
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