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TOESPRAAK 

 

Nieuwjaarsreceptie 

 

burgemeester Aptroot | woensdag 11 januari 2023 

 

Dames en heren, 

 

De impact van één moment, één gebeurtenis, een gebaar of 

een besluit kan groot zijn. 

Sommige momenten of besluiten zijn levensbepalend.  

Wereldleiders kunnen met één besluit miljoenen levens 

veranderen.  

Ik denk net als u iedere dag aan wat de Oekraïners meemaken, 

zo afschuwelijk, onnodig, onacceptabel. 

Op sommige momenten kunnen wij zelf het verschil maken.  

Voor één persoon of voor een hele groep.  

Een gebaar of besluit kan zorgen voor een goede of slechte dag 

voor een naaste.  
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Bijvoorbeeld het bezoekje aan de buurvrouw, waardoor zij op 

die dag tóch iemand spreekt.  

Na de coronajaren is het weer mogelijk om elkaar aan het 

begin van het jaar in een groot gezelschap te ontmoeten.  

Daarmee zetten we een waardevolle traditie voort: onze 

nieuwjaarsreceptie. 

Namens het gemeentebestuur van de Hoeksche Waard, 

gemeenteraad en college, heet ik u van harte welkom en wens 

ik u een goed, gelukkig en gezond 2023 toe.  

Met veel mooie, waardevolle momenten. Groot en klein. 

Traditiegetrouw blikken we vooruit op 2023. 

Maar het zou zonde zijn om door te hollen naar het nieuwe 

jaar, zonder even stil te staan bij wat we in het oude jaar 

meegemaakt hebben.  

Er zijn het afgelopen jaar veel dingen goed gegaan. Daar 

kunnen wij blij mee zijn.  

We vergeten dat wel eens te zeggen tegen elkaar. Vaker staan 

we stil bij wat we beter willen of waar we ons aan storen.  

Of herinneren we ons, logischerwijs, ingrijpende 

gebeurtenissen. Of minder leuke momenten.  

Maar we mogen best trots zijn. En dat ook uitspreken. 

In 2022 hebben wij in veel opzichten laten zien dat wij een 

aantrekkelijke, vitale en dynamische gemeente zijn.  
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Een gemeente waar we samen dingen voor elkaar krijgen, 

slimme verbindingen weten te leggen en … er voor elkaar zijn.  

Er is dynamiek, de Hoeksche Waard krijgt steeds meer voor 

elkaar – regionaal en landelijk.  

We zijn in Nederland koploper doordat onze Wonen Welzijn 

Zorgvisie al is vastgesteld. Samen met onze maatschappelijke 

partners werken we nu aan de uitvoeringsagenda.  

Er zijn concrete plannen voor bijzondere woonvormen voor 

senioren. Per dorp gaan wij kijken welke voorzieningen we 

kunnen realiseren. 

Internationaal staan we bekend om onze duurzame en 

innovatieve agrarische sector.  

Wat anderen ‘toekomstplannen’ noemen, wordt hier al 

uitgevoerd.  

En we hebben ook een krachtigere stem als er van bovenaf 

plannen opgelegd dreigen te worden.  

Er wordt naar de Hoeksche Waard geluisterd en er wordt 

rekening met ons gehouden als belangrijke speler. 

Hoeksche Waarders werken hard, onze grote arbeidsethos zorgt 

ervoor dat we kansen volop weten te benutten.  

We spelen ons daarmee ook in de kijker: niet eerder ontvingen 

we in een jaar zoveel bewindspersonen.  

Zij willen toch wel eens zien wat hier allemaal gebeurt. 
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Net als de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en 

burgemeesters van andere gemeenten. Zij kwamen op bezoek 

om bij ons inspiratie op te doen. 

We zijn al lang niet meer dat eiland waar je alleen maar 

doorheen rijdt op de A29, op weg naar Rotterdam of naar 

Noord-Brabant.  

We tellen mee, in de regio Zuid-Holland Zuid, in de provincie, 

als deelnemer van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta, maar 

ook landelijk.  

We hebben onze blik meer op de buitenwereld gericht en 

werken veel meer samen met anderen.  

Kortom: de afslag naar de Hoeksche Waard wordt vaak 

genomen. En dat heeft ook zijn voordelen voor de Hoeksche 

Waarder.  

Door goed te netwerken en slimme verbindingen te leggen 

kunnen we kennis en financiële middelen naar ons toetrekken.  

De eerste successen zijn daarin geboekt, zoals de Regio Deal 

die het samenwerkingsverband Zuid-Hollandse Delta met het 

Rijk heeft gesloten.  

Deze deal is financieel van grote betekenis voor onze regio, 

voor ons. 

Hiermee kunnen we onze ambities meer en meer waarmaken.  

Toen ik hier in maart aantrad als waarnemend burgemeester 

viel me al snel op dat de mensen hier zo hecht zijn met elkaar.  
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We kijken hier naar elkaar om, we helpen elkaar, we troosten 

elkaar, we zorgen dat mensen die het minder hebben ook mee 

kunnen doen.  

Wat ben ik trots op de zorg, maar ook de veerkracht, 

flexibiliteit, creativiteit en ondernemerszin van inwoners, 

ondernemers en verenigingen! 

Als tijdelijke inwoner van deze mooie gemeente, voelde ik me  

snel thuis.  

Dat komt door ú, inwoners van de Hoeksche Waard.  

Ook bijzonder is de warme ontvangst die u de mensen hebt 

gegeven die van verre een tijdelijke plek vinden:  

de Oekraïners in de opvanglocaties in Piershil en Strijen, de 

vluchtelingen in de crisisnoodopvang in de Lindenhoeve in Oud-

Beijerland en de vluchtelingen in de opvanglocatie in  

‘s-Gravendeel.  

Het is hartverwarmend.  

Hoeksche Waarders laten zien dat zij in moeilijke tijden solidair 

zijn met elkaar en met mensen van buiten.  

Dat zag ik ook tijdens verdrietige, zeer ingrijpende momenten.  

We hebben mensen verloren, sommigen nog heel jong.  

Zoals met de dramatische gebeurtenis op 27 augustus, toen de 

Zuidzijde werd getroffen door een vreselijk drama.  

7 mensen – waaronder een ongeboren kindje - kwamen om het 

leven, toen een vrachtwagen in Zuidzijde de dijk afreed.  
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Een werkelijk gruwelijk en schokkende en nog steeds wat 

onwerkelijke gebeurtenis,  

In één flits, in één moment, zag de wereld er voor families heel 

anders uit.  

Ook daar zagen we hoe buurtbewoners en andere meelevenden 

elkaar tot steun waren en hoe heel de Hoeksche Waard 

meeleefde met de nabestaanden.  

Ik spreek mijn waardering uit voor de bewoners van Zuidzijde 

en de vele andere Hoeksche Waarders.  

Ze zijn er steeds voor elkaar.  

Nogmaals spreek ik ook mijn complimenten uit voor de 

hulpverleners die al snel ter plekke waren en in de tijd daarna 

steun boden.  

Dat ene moment op de Zuidzijde, die paar seconden waarin het 

gruwelijk mis ging, het staat in ons geheugen gegrift.  

De Hoeksche Waard werd in het hart geraakt.  

En de Hoeksche Waard liet en laat nog steeds zien dat het een 

groot hart heeft.  

Dat zorgzame, dat dorpse zou ik iedereen in Nederland gunnen.  

Dat dorpse, zorgzame zie je ook terug in de vele activiteiten en 

evenementen op het eiland.  

Het ons-kent-ons en het samen vieren.  

De jaarwisseling was op veel plekken in onze gemeente een 

feest, maar op enkele andere plekken was het dat niet. 



 

7 

Ik ben de hele nacht mee op pad geweest, ik heb gedrag gezien 

waarvan ik schrok, heel erg schrok.  

Het leidde zelfs tot arrestaties.  

’s-Gravendeel was even landelijk nieuws, en niet op de manier 

zoals je het graag zou willen… 

Er waren veel meldingen, maar de meldingen in ’s-Gravendeel 

en Nieuw-Beijerland waren het heftigst.  

Op afstand heb ik het kunnen aanschouwen, er loopt een 

klachtprocedure, daar zeg ik verder niets over. 

Maar één ding wil ik wel kwijt;  

een gevaarlijk groot vuur bij winkelpanden, illegaal vuurwerk 

met de kracht van explosieven dat naar agenten wordt gegooid, 

relschoppers met bivakmutsen op, sommigen van hen die met 

ploertendoders op de politie afgaan, kraaienpoten op staat 

leggen zodat politieauto’s de banden lek rijden……. 

Dat zijn geen feestvierders, dat is tuig dat mensen in gevaar 

brengt.  

Ze zijn er om te rellen, te vernielen, mensen in gevaar te 

brengen, letsel aan te brengen. 

Ik was erbij, een grote groep was er niet om feest te vieren. 

Wat ze ook beweren in de media. 

Mijn respect, waardering en bewondering voor onze 

hulpverleners was altijd al heel groot maar is dat nog meer na 

zo’n nacht.  
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Wat deze hulpverleners: politie, boa’s, brandweer, 

gemeentemedewerkers die brandbare materialen verwijderden, 

en ambulancemedewerkers doen om de drukste nacht van het 

jaar voor onze inwoners in de Hoeksche Waard zo veilig 

mogelijk door te laten komen is ongelooflijk.  

Ze komen in actie met gevaar voor eigen leven, want net 

genoemd gedrag en het vuurwerk-gevaar wordt ieder jaar 

heftiger.  

En dan te weten dat hulpverleners die avond en nacht een 

gezin en of familie thuis hebben achtergelaten in de hoop weer 

veilig en ongeschonden thuis te komen. 

Dames en heren, graag zou ik een groot applaus willen voor 

onze hulpverleners. 

……………………… 

We zijn er ook voor elkaar in goede tijden, op belangrijke en 

mooie momenten. En bereiken – met elkaar – mooie 

resultaten: 

 

- Zoals tijdens evenementen – om te vieren en herdenken - 

dit kon mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers, weer 

doorgaan.  

- Dank aan de vrijwilligers die zo belangrijk voor ons zijn. 

Net als dank aan de mantelzorgers die onmisbaar zijn voor 

mensen die hulp nodig hebben. 
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- Er is hard gewerkt aan een bijzonder moment door veel 

vrijwilligers: het musicalspektakel Momentum trok veel 

bezoekers. 

 

- Veel Hoeksche Waarders zetten zich onvermoeibaar in 

voor onze samenleving.  

Dat leidde tot heel wat Koninklijke onderscheidingen. 

 

- Na de gemeenteraadsverkiezingen gingen de nieuwe 

gemeenteraad en het nieuwe college aan de slag met de 

opgaven die er liggen. Het was politiek en bestuurlijk geen 

gemakkelijk jaar – maar de wil om er met elkaar iets 

moois van te maken is er en dat is een belangrijke basis 

voor de komende jaren. 

 

- Het college presenteerde een sluitende begroting, sleepte 

subsidies binnen op het gebied van wonen, zette stappen 

op het gebied van duurzaamheid, we hadden een eerste 

kinderburgemeester en de jongerenraad is 

gestart…kortom, er is veel gebeurd!  

 

Laten wij het nieuwe jaar vol goede zin beginnen, want we 

hebben zo ontzettend veel om voor te gaan!  

Hoeksche Waard is in oppervlak de nummer 1 gemeente van 

Zuid Holland. 
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Een gemeente met bijna 90.000 inwoners. Dit aantal 

verwachten we dit jaar te bereiken!  

Het is de kunst om de voordelen van deze grote gemeente te 

verzilveren. 

Maar het is ook de kunst het mooie van de 14 dorpen en 37 

buurtschappen, van de herkenbare gemeenschappen, te 

behouden en te versterken. 

Dat maakt de Hoeksche Waard, samen met het mooie open 

landschap, zo waardevol, zo uniek. 

Samen kunnen wij vanuit deze basis de grote maatschappelijke 

opgaven, zoals klimaat en energie, wonen, landbouw, 

bestaanszekerheid, digitalisering en inclusieve samenleving 

oppakken.  

Met, vooral ook dit jaar, aandacht voor mobiliteit.  

Want ik noemde eerder vanavond al de afslag op de A29, die 

vaker genomen wordt.  

Maar met de renovaties van de Haringvlietbrug en 

Heinenoordtunnel, is het zeker komend jaar een grote uitdaging 

om ons eiland bereikbaar te houden voor inwoners, 

ondernemers en bezoekers.  

En voor de hulpverleners, die zich soms snel moeten kunnen 

verplaatsen als het erom spant of gaat.  

Dat vraagt om heel goede samenwerking binnen ons eiland en 

met onze partners en buren in ruime zin. 
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Laten we er samen een mooi en goed jaar van maken, waarin 

we oog blijven houden voor elkaar.  

Met elkaar, met de gemeenteraad, met ú, bepalen we welke 

richting we met onze unieke gemeente en dorpen op willen, en 

welke ontwikkelingen bij elk dorp passen.  

Dit samen doordacht doen.  

Waarin we stil blijven staan bij wat goed gaat, en ook kijken 

hoe dingen beter kunnen.  

Waarin we blijven vieren en herdenken – zoals in het bijzonder 

de watersnoodramp die dit jaar 70 jaar geleden ook ons eiland 

trof.  

Een jaar waarin we ons ervan bewust zijn dat we met één 

moment, een gebaar, een besluit, van enorme betekenis 

kunnen zijn voor elkaar.  

Laten we de mooie momenten blijven zoeken, vinden en zien. 

Groot en klein.   

Ik wens u het allerbeste voor 2023 met veel mooie momenten 

om te koesteren.  

 

 

Charlie Aptroot 

Burgemeester Hoeksche Waard 

Woensdag 11 januari 2023 


