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Toespraak op 2 januari 2018
ter gelegenheid van eerste raadsvergadering nieuwe gemeente
Zevenaar en beëdiging waarnemend burgemeester Schadd
__________________________________________________________

Leden van de gemeenteraad, mevrouw Schadd, meneer Schadd, dames
en heren

Een nieuw jaar, een nieuw begin met de start van een nieuwe gemeente.
Daarbij passen wensen voor u allen, voor een gezond, gelukkig en
voorspoedig 2018.
Het is vandaag een feestelijke dag, omdat de nieuwe raad van uw
nieuwe gemeente voor het eerst bijeen is.
Twee gemeenten in de Liemers hebben de handen in één geslagen om
te komen tot een nieuwe gemeente, een gemeente met bestuurskracht
om toekomstige opgaven het hoofd te kunnen bieden.
Ik heb bewondering voor de stappen die door beide gemeenten zijn
gezet en spreek mijn waardering uit voor de rol die zij,
en ook de ambtenaren van gemeenten en provincie,
bij het proces van het fusietraject hebben gespeeld.
De Liemers is na deze herindeling een nieuwe gemeente rijker.
De nieuwe gemeente Zevenaar vormt het hart van de Liemers, gunstig
gelegen aan de oost-west verbinding van ons economische kompas.
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Zevenaar heeft de ambitie om de dienstverlening aan de inwoners en de
voorzieningen op een hoog niveau te houden.
U wilt samenwerken en krachten bundelen om maatschappelijke,
ruimtelijke en economische opgaven aan te pakken.
Met oog voor het behoud van de eigen identiteit en de cultuur van alle
kernen. De provincie hecht daaraan en heeft financiële middelen
beschikbaar gesteld voor projecten die zich richten op het verbeteren
van de leefbaarheid en bereikbaarheid van alle kernen.
Het is mij een bijzonder groot genoegen om vandaag hier te zijn. U weet
het misschien wel, hier liggen mijn roots.
Ik ben geboren in Lobith dat toentertijd in de gemeente Herwen en Aerdt
lag. Die gemeente is later opgegaan in de gemeente Rijnwaarden.
Mijn vader is burgemeester geweest in de gemeente Angerlo, dat later is
opgegaan in Zevenaar.
En in Zevenaar ging ik naar de middelbare school: het Liemers College.
Ik ken de omgeving dus goed en weet als geen ander dat de fusie van
Rijnwaarden en Zevenaar een prachtige bruidsschat oplevert voor de
nieuwe gemeente.
Menig huwelijkskandidaat zou voor al dit moois het ja-woord geven.
Daar waar de Rijn ons land binnenkomt begint het prachtige
natuurgebied de Geldersche Poort waar recreanten en toeristen graag
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verblijven en dat een geweldige uitvalsbasis is voor attracties in de wijde
Gelderse omgeving.
Rijnwaarden brengt ook haar Kroonjuwelen in, de 6 kernen op het
Gelders Eiland: Lobith, Tolkamer, Spijk ("Spiek"), Herwen, Aerdt en
Pannerden met hun gewaardeerde eigenheid en hun bloeiende
verenigingsleven.
Want daar neem je natuurlijk geen afscheid van, dat staat buiten kijf!
Dit geldt natuurlijk ook voor de kernen Babberich, Ooy en Oud Zevenaar
en Angerlo, Giesbeek en Lathum.
En Zevenaar levert een veelzijdigheid aan landschapsstructuren.
Strategisch gelegen in het hart van de Liemers, met een rijkdom aan
flora en fauna en culturele tradities.
En natuurlijk het nieuwe gemeentehuis dat ik in 2016 mocht openen.
Prachtig verbouwd industrieel erfgoed dat volledig is toegerust op het
werken in de nieuwe organisatie.
Ik ben hier vandaag ook gekomen om uw waarnemend burgemeester te
beëdigen. Normaal beëdig ik waarnemers in mijn werkkamer op het
provinciehuis.
Mevrouw Schadd, dat hebt u al twee keer meegemaakt, want in 2010
beëdigde ik u tot waarnemer in Doesburg en in 2015 tot waarnemer in
Rijnwaarden.
Maar dan zijn we er nog niet.
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U hebt een grote staat van dienst als waarnemer, want mijn collega in
Friesland heeft u in 2009 en opnieuw in 2013 tot waarnemer benoemd
op Vlieland. Daarvoor werkte u als wethouder van Rheden en
burgemeester van Boarnsterhim.
Mevrouw Schadd aan u de taak om de nieuwe gemeente Zevenaar te
begeleiden bij de eerste stappen in haar prille bestaan.
Gelet op uw grote verbindende kwaliteiten heb ik er alle vertrouwen in
dat u deze mooie opdracht met verve zult uitvoeren en dat u de inwoners
zult voorgaan in het buurt maken.
Over enige tijd zal gestart worden met de procedure om te komen tot
een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester.
Geachte leden van de raad, ik zal dan graag opnieuw naar u toekomen
om de profielschets bij u op te halen.
U gaat nu eerst een besluit nemen over de benoeming van het nieuwe
college en het coalitieakkoord dat mooi op tijd en in goede harmonie tot
stand is gekomen.
Dat geeft vertrouwen!
Ik wens u allen veel succes bij de nieuwe start!
Dan wil ik mevrouw Schadd nu vragen om bij mij te komen staan, zodat
ik haar kan beëdigen als uw waarnemend burgemeester.
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