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Geachte heer Verhulst, mevrouw Meulemans, Anna, Ferdi, leden van de
gemeenteraad, leden van het college van burgemeester en wethouders,
dames en heren,
Meneer Verhulst,
even een waarschuwing vooraf… ík ben geen schrijver en ook geen
predikant…
Welkom in de gelukkigste stad van Nederland. Want dat is Ede, blijkt uit
onderzoek door Atlas voor gemeenten. Relatief veel inwoners zijn
gezond en hebben een baan. Men vindt Ede een prettige, veilige
woonomgeving met relatief veel rust en ruimte.
Ede kenmerkt zich door veelzijdigheid. Een grote veelzijdigheid wat
betreft inwoners, platteland en stedelijk gebied.
Een grote diversiteit aan woonmilieus en een zeer divers
voorzieningenniveau.
Van Het Nationale Park De Hoge Veluwe en het Kröller-Müller Museum,
een levendig centrum en vitale dorpskernen tot een bijzonder toeristisch
aanbod en mooie bedrijven.
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Maar dit betekent niet dat u als burgemeester achterover kunt leunen.
Zeker niet. Want Ede is een ambitieuze gemeente die volop in
ontwikkeling is. Daar hoort een ambitieuze burgemeester bij.
Meneer Verhulst, die ambitieuze burgemeester heeft Ede met u
gevonden. Daar ben ik van overtuigd.
Ik wil de Edenaren een paar uitspraken van raadsleden uit Goes niet
onthouden.
“Zowel persoonlijk als voor de gemeente Goes vind ik het een verlies”.
Een benaderbare burgemeester”.
“Hij heeft goed geopereerd in alle grote en moeilijke dossiers waar Goes
mee te maken heeft. Hij werd op handen gedragen door de inwoners”.
Dames en heren,
het zijn niet alleen raadsleden die dergelijke uitspraken doen. U weet
misschien dat een goede relatie tussen een burgemeester en
horecaondernemers niet áltijd vanzelfsprekend is…
Van een Goese horecaondernemer hoorde ik echter het volgende:
- Iedereen is positief en enthousiast over de burgemeester;
- Hij heeft een no nonsens-mentaliteit;
- Hij is heel toegankelijk.
Toen bekend werd dat in Goes de procedure voor een nieuwe
kroonbenoemde burgemeester pas zal worden opgestart na de
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aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, twitterde een bekende inwoner
van Goes, dat burgemeester Verhulst dan nog altijd terug kan als het
hem in Ede niet bevalt…
Meneer Verhulst,
zoals net gezegd barst Ede van de ambitie. U bent als burgemeester van
Ede ook voorzitter van de regio Food Valley. Food Valley biedt veel
kansen.
Het World Food Center in Ede; een experience met honderdduizenden
bezoekers en een bedrijvencampus met duizenden arbeidsplaatsen.
Zorg ervoor dat u de kansen pakt zodat Food Valley een nóg belangrijker
foodregio wordt. Maar, zoals al gezegd; er moet nog wel wat gebeuren.
Ik vraag u dan ook om u hiervoor persoonlijk in te zetten.
Samen met de andere gemeenten, instellingen en bedrijven in de regio.
Én zorgt u vooral voor een goede relatie met Wageningen University en
Research.
Meneer Verhulst,
als burgemeester bent u verantwoordelijk voor openbare en veiligheid.
Het is belangrijk dat de inwoners van Ede zich veilig voelen. Maar het
gaat ook om de veiligheid van bestuurders.
Samen met uw collega-burgemeesters spreekt u over ondermijning. Het
kán en mág niet zo zijn dat de onderwereld zich vermengt met de
bovenwereld.
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We moeten ervoor zorgen dat wij ons niet laten bedreigen en
intimideren.
Ruim anderhalf jaar is de zorgplicht met betrekking tot integriteit voor
burgemeesters verankerd in de wet.
Van u wordt verwacht dat u het goede voorbeeld geeft en een open en
transparante cultuur bevordert, waarin integriteit te allen tijde
bespreekbaar is.
De leden van de vertrouwenscommissie hebben bewezen dat integriteit
ook bij hen hoog in het vaandel staat door geen vertrouwelijke informatie
naar buiten te brengen.
Het proces met betrekking tot de benoeming is constructief en op een
plezierige en zorgvuldige wijze verlopen. Leden van de
vertrouwenscommissie; dank daarvoor!
Meneer Verhulst,
u bent niet de eerste burgemeester die vertrekt van Goes naar Ede.
Burgemeester Blanken ging u in de jaren tachtig van de vorige eeuw
voor. Of zoals een raadslid uit Goes zei en ik citeer “We zijn als het ware
hofleverancier voor Ede”.
Ik wil u van harte feliciteren met deze eervolle benoeming en u alle
succes wensen in de gemeente Ede. Ook álle inwoners van Ede, in de
stad en in de dorpen, feliciteer ik met hun nieuwe burgemeester.
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Graag zou ik willen dat u nu naar voren komt, zodat ik u kan beëdigen
als burgemeester van de gemeente Ede.

