
Toespraak Nieuwjaar 2015

Dames en heren,

Voor zover ik dat nog niet gedaan heb wil ik u, mede namens mijn echtgenote alle goeds wensen 
voor 2015. Het is een mooie traditie in Maassluis, om op de tweede dag van het Nieuwe Jaar elkaar 
de goede wensen over te brengen.

Wij hebben het genoegen dat voor de 12e keer te mogen doen. Twaalf is ook een mooi getal om dit 
voor de laatste keer te doen in mijn carrière hier in Maassluis. Dat duurt gelukkig nog bijna een heel 
jaar, het afscheid van Maassluis als burgemeester, dus daar ga ik verder niet veel over zeggen, ik 
vind het wel geweldig dat ik het vertrouwen heb gekregen dit ambt nog een jaar langer te vervullen.

Vanavond is het wat terug en vooruit kijken, dat hoort ook bij Oud en Nieuw. Terugkijkend mag ik 
met tevredenheid constateren dat onze stad het in 2014 goed gegaan heeft. Heel feitelijk: wij 
hebben meer inwoners en meer huizen dan in 2013. De werkgelegenheid is gegroeid, en de 
veiligheid is toegenomen. Dit laatste niet op alle fronten, we houden last van te veel 
woninginbraken. Als ik 2013 en 2014 vergelijk zie ik het volgende: het aantal woninginbraken en 
pogingen tot woninginbraak is gestegen t.o.v. 2013 met 12; breng ik dat terug tot echte inbraken 
door de ’pogingen tot’ er af te trekken, dan geeft dat  in 2013 102 en in 2014 103 echte inbraken: 
een stijging van 1. Er zijn dus succesvol meerdere inbraken afgeweerd door betere beveiliging. Dat is 
ook juist het doel wat wij nastreven: de burgers moeten zich zelf beter beveiligen. Wij hebben de 
afgelopen weken intensief in alle wijken de zogeheten geelverfacties gehouden. We kijken dan hoe 
de inwoners omgaan met de veiligheid in en rondom hun woning. Het blijkt gewoon dat er met die 
veiligheid in zeer veel gevallen toch te nonchalant wordt omgesprongen; alles pikkedonker in en 
rondom het huis, slechte sloten, openstaande ramen en deuren, ja dat vraagt natuurlijk om 
ongewenste gasten.

Gelukkig is er een positieve ontwikkeling bij de Geweldmisdrijven in Maassluis. In 2013 was er een 
hausse te constateren van 195 geweldsmisdrijven, zoals bedreiging, mishandeling, straatroof en 
overvallen. In 2014 is dat gedaald tot 152. 

De cijfers voor woninginbraken en geweldsmisdrijven geven wel aan dat we uiterst alert moeten 
blijven op onveilige situaties en bedreigende omstandigheden. Ik zal daar in het komende jaar, 
samen met onze eigen medewerkers, ook al mijn aandacht aan geven. Dat zal zich vooral 
manifesteren in de Task Force Jeugdcriminaliteit, waarin ik samen met onze partners de politie en 
het Openbaar Ministerie alles op alles wil zetten om die jeugdcriminaliteit in Maassluis verder te 
beteugelen. Ik voel mij in deze processen ook goed en betrokken ondersteund door onze partners in 
veiligheid.

2014 is hét jaar van het grote feest rondom het 400-jarig bestaan van onze stad geworden. Een feest 
dat de Maassluizers verbond en tot geweldige samenwerking bracht. Wat hebben we er allemaal 



van genoten: van de grootste openingsdagen in mei en de vele, vele activiteiten daarna. Ik noem 
toch wel graag de Westland Marathon, Festival Kleurrijk Maassluis, de Historische Stadstour, het 
Rondje Kerkeiland, de film Tussen Zilt en Zoet, de Waterspelen, het Meezingspektakel, Maassluis vol 
Koren, Wandelen voor Water met als geweldige apotheose De Furieade. Ik kan niet alles wat er 
gedaan is voor jong en oud, op terrein van sport, muziek en cultuur opnoemen,  maar het was 
overweldigend en hartverwarmend. Ik heb al meermalen woorden van dank uit mogen spreken 
richting de organisatoren; de Stichting 400 Jaar Maassluis, het Comité 400 Jaar Maassluis en de 
honderden vrijwilligers. Zij verdienen vandaag echt nog wel even een dik applaus.

Schril in contrast met al die feesten stond het dramatische neerstorten van de MH17. Een vlucht 
waarin twee Maassluise inwoners hun leven verloren: Petra van Langeveld en Gary Slok. Wat een 
ontsteltenis bracht dat teweeg. Warm en vol betrokkenheid stonden de Maassluizers, ook via school 
en sport, rondom de nabestaanden. Wij staan nog steeds voor de definitieve afsluiting die helaas 
nog steeds niet in zicht mag komen.

Dames en heren, terugkijkend op 2014 heb ik voor u een paar interessante cijfers.

Het inwoneraantal groeide dit jaar met 129 personen naar 32.220. Het aantal geboorten van 
Maassluise kinderen was 319, het aantal overledenen 269, er is dus sprake van een 
geboorteoverschot van 50. Dat is toch wel verrassend omdat we ook een sterke ouderenpopulatie 
hebben: 1 inwoner is momenteel 102, 4 inwoners 101 en 3 inwoners hopen in 2015 100 te worden. 
Over die sterke ouderenpopulatie gesproken: waren er in 2014 18 echtparen 60 jaar getrouwd, in 
2015 mogen we, naar ik hoop, 32 echtparen hiermee feliciteren.

De bevoegdheden van de burgemeester zijn in de periode dat ik in Maassluis werkzaam mag zijn 
behoorlijk uitgebreid. Was het vroeger bijna alleen In Bewaring Stelling van personen die een gevaar 
voor zichzelf of de maatschappij zijn, wet BOPZ, daar is heel wat bijgekomen. Zoals het Tijdelijk 
Huisverbod, als er in een relatie een zeer bedreigende situatie ontstaat, dat komt helaas ook in 
Maassluis zeer regelmatig voor en het Wijkverbod, dat is een wijkontzegging als maatregelen 
moeten worden genomen om in een aangewezen gebied te kunnen handhaven om de criminaliteit 
en overlast te kunnen terugdringen. 

Inmiddels wel of niet ingezet in Maassluis:

Preventief Fouilleren: nog niet hoeven in te zetten. Sluiting Drugspanden: inmiddels gebeurd. 
Toezicht Horeca: veelvuldig toegepast, tot sluiting toe.  Wet Bibob: dankbaar gebruikt van gemaakt. 

Het openbaar bestuur is ingewikkelder geworden, zeker voor de positie van de burgemeester. Wat 
mij daarbij wat irriteert is het feit dat de burgemeester slecht bij de echte relevante informatie kan 
komen. Politie en Justitie hebben de neiging dat allemaal heel dicht bij zich te willen houden in het 
kader van de privacy. Maar ik vind dat als de burgemeester vanuit de wet meer bevoegdheden krijgt,  
hij of zij dan ook alle informatie die hij wenst te krijgen ook dient te krijgen. Dus niet op het 
allerlaatste moment, als hij zijn nieuwe wettelijke bevoegdheden moet gebruiken,  pas inzage krijgt 
in relevante dossiers.

We hebben er in 2014 hard aan getrokken allemaal. De grootste spanning ontstond natuurlijk door 
de verkiezingen. De kiezers hebben de politieke kaart van Maassluis wel behoorlijk veranderd. Er is 
geen enkele politiek partij meer die aanspraak kan maken op een meerderheidspositie in de 



gemeenteraad; we hebben nu vijf partijen met vier zetels. Er is gelukkig weer een 
meerderheidscollege ontstaan dat de verantwoordelijkheid voor de komende raadsperiode op zich 
neemt. Het nieuwe college van PvdA, CDA, VVD en VSP is met enthousiasme van start gegaan, zeer 
kritisch gevolgd door Maassluis Belang, D66 en CU. Het was voor mij als voorzitter van raad en 
college zeer bijzonder dat de eerste begroting van het nieuwe college voor het jaar 2015, met 
unanieme stemmen werd vastgesteld. Ik ben dan toch wel heel trots op deze stad.

Jammer dat we in december afscheid moesten nemen van wethouder Huub Eitjes. Politieke 
transparantie telt dan zwaar.

In de afgelopen maanden is er keihard gewerkt aan de besluitvorming over de drie decentralisaties: 
Jeugdhulp, WMO en de Participatiewet. De gemeenteraad, net nieuw gekozen, heeft dit met veel 
inzet en passie opgepakt. Alle drie de dossiers hebben inmiddels tot positieve besluitvorming geleid. 
Twee daarvan zijn sterk gebaseerd op de samenwerking met Vlaardingen en Schiedam. Ik ben er wel 
heel trots op dat ons dat gelukt is. Die samenwerking is ook wel een voorwaarde die door de oude 
en nieuwe CdK is verbonden aan het feit dat Maassluis zelfstandig blijft. Onze positie in die 
processen is wel spannend: twee grote broers en wij daartussen. Het werkt gelukkig prima, wij 
kunnen onze rol zeer zelfbewust spelen en daar ben ik heel tevreden over.

In de fysieke sfeer hebben wij een paar belangrijke stappen gezet. De opening van de Lely Campus 
door Koningin Máxima in januari was een geweldig hoogtepunt. We mogen trots zijn dat we dit 
bedrijf in onze gemeente hebben kunnen behouden. Goed voor de werkgelegenheid en goed voor 
het ‘image’.

De woningbouw in Maassluis gaat zo stiekem weg toch gestaag door, let maar eens op. Op Het 
Balkon, in de vernieuwde Burgemeesterswijk, in Wilgenrijk zijn toch duidelijke tekenen van 
continuïteit in de bouwproductie en geloof in de woonkwaliteit van Maassluis te constateren. De 
gemeente doet er ook samen met de Stichting Promotie Maassluis en de marktpartijen veel aan om 
die aantrekkelijkheid bij velen te onderstrepen. Via de WOS en RTL4 is dat mijns inziens ook heel 
goed gelukt. We hebben een leuke stad, het is hier goed wonen, dus wat zou je tegenhouden hier te 
komen wonen? Deze week vertrouwde een hier nog niet zo lang gevestigde inwoonster mij toe: 
‘Burgmeester het is hier veel gezelliger dan ik waar ik vandaan kom’, waar dat was laat ik maar even 
in het midden, maar het was niet zover weg…

Voor 2015 staan er grote uitdagingen op het programma voor Maassluis.

- De echte praktijk van de overgedragen taken op het gebied van jeugd, WMO en participatie: 
denk maar gewoon aan de positie van ons eigen Dukdalf

- De samenwerking met Vlaardingen en Schiedam: grotere broers waar we graag positief 
‘kersen mee willen eten’. Maar we zijn daarbij zeker geen klein dorp aan de Boonervliet, 
maar de bewuste eerste stad aan de Waterweg

- Alle nodige aandacht voor de veiligheid inde stad



- Heroriëntatie op onze nieuwe positie in de metropoolregio Rotterdam Den Haag, dat moet 
voor Maassluis een succesfactor worden.

- Financieel zal de gemeenteraad duidelijke besluiten moeten nemen hoe we ons 
huishoudboekje tot 2018 op orde weten te brengen. Dat is geen sinecure, maar ik heb er alle 
vertrouwen in dat dit gaat gelukken.

Dames en heren het is een mooie gewoonte geworden aan het einde van mijn Nieuwjaarstoespraak 
bekend te maken wie de eer te beurt valt om ‘de Chapeau’ in ontvangt te nemen.

Ik zal u zeggen, dat vind ik zelf naast alle mooie dingen die een burgmeester mag doen, een van de 
meest bijzondere. Het was dit jaar niet gemakkelijk om die keuze te maken, want heel veel 
Maassluizers hebben onze stad met veel passie en inzet op de kaart gezet, zeker rondom het grote 
jubileumfeest van 400 jaar Maassluis. Ik noemde in mijn inleiding vanavond al een groot aantal zeer 
in het oog springende activiteiten waarbij zeker een groot ‘chapeau’ gebaar aan zou kunnen worden 
gegeven. 

De Chapeau voor 2014 heeft daar ook zeker mee te maken maar heeft daarnaast nog meer te 
vertellen. 

Hij/zij woont al heel wat jaren in Maassluis, en mag zich daardoor wel bijna tot de Sluizers rekenen. 
Weet er veel van, van die Maassluizers: de gewone en de bijzondere, ja zelfs de zeer bijzondere. De 
Chapeau winnaar weet veel van muziek, houdt van geschiedenis, en kan daar veel van vertellen. Niet 
alleen vertellen…

Hij/zij heeft altijd goede contacten gehad met de media, weet die van goede informatie te voorzien. 
Dat betekent dat hij/zij vaardig is met de ganzenveer, zoals heel vroeger een pen of laptop werd 
genoemd.

Dat ‘vroeger’ heeft bij alle activiteiten van de winnaar de meeste belangstelling gekregen, zodanig 
zelfs dat er daardoor mensen in Maassluis in beweging komen, 

Maar de Chapeau winnaar heeft ook een heel andere kant, meer de sociale-maatschappelijke, je 
kunt hem of haar altijd vinden als er iets recht moet worden gezet of schrijnend is. Maar heeft ook 
een heel praktische kant, gewoon bij degelijk handwerk voor de vroegere vissers dat historisch kon 
worden ingebed. 

Was bij het grote feest iedere activiteit het beleven waard: in de havens, in de binnenstad, op de 
sportvelden, bij de cultuur, de start in de Groote Kerk moest het historische karakter van het feest 
nadrukkelijk onderstrepen. Dan kan door te spreken, door te zingen, door orgel te spelen, door de 
kleding en decor, maar het gesproken woord moet het toch doen. 

En dat gebeurde die avond door een prachtig geschreven samenspraak van twee burgemeesters.  
Dat zij, ja heren u valt allen af, kon schrijven, dat wisten we allemaal wel, denk onder meer maar 
eens aan de inmiddels zeer bekende stadswandelingen aan de hand van de boeken van Maarten ’t 
Hart en de vele artikelen in De Schakel en brochures over Maassluis.

Het valt niet moeilijk meer te raden denk ik… de Chapeau voor 2014 gaat naar de tekstdichter en 
schrijfster van Maassluis en haar geschiedenis, Gerry Hanneman-de Jong!


