
 
 

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE OPENBARE VERGADERING VAN 
DE RAAD DER GEMEENTE WEERT, GEHOUDEN OP 16 MAART 2005 
TER GELEGENHEID VAN DE INSTALLATIE VAN DE HEER MR. 
J.M.L. NIEDERER TOT BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE 
WEERT.  

 
 
VOORZITTER: aanvankelijk de heer A.J.L. Heijmans, plaatsvervangend voorzitter, 

later de heer mr. J.M.L. Niederer, burgemeester. 
 
GRIFFIER: mevrouw mr. R.M. Wolfs-Corten. 
 
AANWEZIG zijn de heer F.L.J.A. Adriaens, mevrouw G.M.H. Aendekerk-Kunnen, de he-
ren A.T. van den Akker, J.J.M. Berckmans, M.S. Berdsfah, J.B.H. van den Boogaard, L.J. 
Boonen, J.M. Cardinaal en H.W.J. Coolen, mevrouw M.H.P. Gresnigt-Raemaekers, de 
heren T.H.M. Halfers, A.J.L. Heijmans, J.J. Hendrikx en drs. L.F.A. Heuvelmans, de da-
mes C.J.C. Jacobs-Verstappen en W.D.H.M. Janssen-Camp, de heren A.W.P.Kirkels, 
H.P.M. Lempens, M.C.M. Lempens, P.P.E. Lempens, H.A. Litjens en T.W.G. Meulen, 
mevrouw M.J.L.M. Nouwen-Jacobs, de heer P.J.H. Sijben, mevrouw M.M.G.J. Sonnevil-
le-Stassen, de heren G. Soyugüzel en J.H.F. Vossen en mevrouw M. Zaâboul. 

Tevens aanwezig de heren R.F.J.W.M. van Dooren, F.J.M. Maes en J.H.M. Peeters, me-
vrouw M.M.C.F. Stokbroeks en de heer P.J.R.L. Verheggen, wethouders. 

AFWEZIG met kennisgeving is de heer A.J. Egging. 
 

 
De voorzitter opent te 14.30 uur de vergadering met gebed en spreekt hierna als 
volgt: 

Dames en heren, ik heet u van harte welkom in deze bijzondere vergadering van 
de raad, waarin afscheid zal worden genomen van onze waarnemend burgemees-
ter, de heer Rutten, met daarop volgend meteen de installatie van onze nieuwe 
burgemeester, de heer Niederer. Ik verzoek de griffier het Koninklijk Besluit van 
24 februari 2005 voor te lezen. 
 
De griffier: Het Koninklijk Besluit luidt als volgt: 
“Wij,  
Beatrix,  
bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz., 
enz., enz; 
op voordracht van onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
van 22 februari 2005, Directoraat-Generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur, afde-
ling Kabinetszaken; 
gelet op artikel 61, eerste lid van de Gemeentewet; 
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hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 14 maart 2005 te benoemen tot burgemeester der gemeente Weert 
de heer mr. J.M.L. Niederer te Breda. 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de 
uitvoering van dit besluit. 
’s-Gravenhage, 24 februari 2005, 
Beatrix.” 
 
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is thans aan de heer Rutten. 
 
De heer Rutten: Dames en heren. Het is behoorlijk ongebruikelijk in bestuurlijk 
Nederland dat bij de installatie van de nieuwe burgemeester zijn voorganger een 
actieve rol heeft. Als interim-burgemeester valt mij die eer ten deel. Bij deze in-
stallatie krijg ik even de kans afscheid te nemen van bijna een halfjaar Weert. Het 
waren mooie maanden. Ik ben van Weert gaan houden. Er is zoveel om in de eta-
lage te zetten: een mooie, oude, historische stad, een gelikt centrum, een prachtige 
omgeving, gave kerkdorpen, een strategische ligging als entree van Limburg, een 
uitzonderlijk grote bedrijvigheid en werkgelegenheid voor maar liefst 23.000 
mensen, de grootste kerststal, bijna de grootste kermis, het ongelooflijke huis van 
Sinterklaas, het beste digitale bestuurlijke informatiesysteem, allemaal zaken om 
het uit te schreeuwen. Weertenaren schreeuwen het niet altijd uit, lopen niet te 
koop met al dat goeds. Doe maar gewoon, is hier de slogan. 
Bij mijn aantreden is mij verzocht iets te doen aan de bestuurlijke cultuur in het 
algemeen en aan de veiligheid en de dag- en nachtopvang voor daklozen in het 
bijzonder. Ik kijk met veel waardering terug op de wijze waarop het college en de 
raad de lijn hebben uitgezet in de dossiers Serviliusstraat en de dag- en nachtop-
vang. Ook trots was ik op u toen besluitvorming plaatsvond met betrekking tot het 
dossier KMS/Bisschoppelijk College. Niet vaak was de raad zo unaniem als die 
16de december. 
Met betrekking tot de bestuurlijke cultuur zijn eveneens positieve stappen gezet. 
Het begon in de begrotingsraad, de tweede dag, toen u perfect uw kaderstellende 
functie uitoefende door per fractie te debatteren over de belangrijkste thema’s 
voor het komende begrotingsjaar. Niets meer te merken van smalle coalitie of 15-
14: er ontstonden meteen nieuwe arrangementen. Zó moet een raad functioneren. 
Het raadsdebat mag niet beheerst worden door de politieke samenstelling van het 
college, maar door het onderwerp zelve, of, beter nog: door de alles overheersen-
de vraag wat in het belang van Weert en de Weertenaar is. De bedoeling van de 
wetgever is dat de raad vooral kaderstellend is, en zo nodig controlerend. De wij-
ze waarop een raad zijn kaderstellende rol uitoefent beweegt zich tussen de vol-
gende twee uitersten. Het ene uiterste − de onderste, zeg maar −: de raad stelt geen 
of minimale kaders en vult dus alle tijd met het controleren van het college. Het 
college komt in die situatie nauwelijks toe aan besturen. Er zijn immers geen 
richtlijnen van de raad en heel veel tijd en energie verdwijnt in het vraag- en ant-
woordspel met de raad. Overigens zou het college ook zelf veel tijd winnen met 
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een ruimere overdracht van bevoegdheden enerzijds aan ambtenaren, anderzijds 
aan dorps- en wijkraden. 
Het andere uiterste: de raad houdt zich voornamelijk bezig met ruime, langeter-
mijnkaders, het college bestuurt volgens de duidelijke raadsrichtlijnen en wordt 
niet gehinderd door de verlammende, hete adem van de raad. Niet verbazen zal 
mijn opvatting dat de Weerter raad nog wat meer energie zou mogen steken in 
zijn kaderstellende rol. Die energie kan worden vrijgespeeld door zich fors te be-
perken in de hoeveelheid gedetailleerde vragen. 
De Weertenaar heeft er belang bij dat het gemeentebestuur robuust, efficiënt, met 
lef en betrokkenheid bestuurt. Het is met de huidige regelgeving, de toch wel 
overtrokken rechtsbescherming en de teruglopende middelen al moeilijk genoeg 
de opgaven waar Weert voor staat adequaat aan te pakken. De gemeente − en dat 
is uitdrukkelijk de raad én het college − kan zich niet onderlinge spelletjes en on-
nodig gekissebis daarbij veroorloven. Wellicht komt er nog eens wat extra tijd en 
energie vrij om een tandje bij te zetten bij de Weerter exposure en bij de regionale 
en andere samenwerkingen. 
Ik mag dadelijk de ambtsketen, die ik met veel genoegen bijna een halfjaar − zo af 
en toe − heb gedragen, teruggeven aan de loco-burgemeester, die hem dan over de 
schouders van Jacques Niederer zal draperen. Jacques behoort waarschijnlijk tot 
een der laatste benoemde burgemeesters. Zo ontkom ik er niet aan iets te zeggen 
over de gekozen burgemeester. 
Zelden is in Nederland een gammeler en rommeliger politiek-bestuurlijke soap 
opgevoerd dan in dit speeltje van Tom de Graaf. Geen wetsvoorstel over de geko-
zen CdK, geen wetsvoorstel over de gekozen minister, geen wetsvoorstel over de 
gekozen premier, of, ik durf het bijna niet te zeggen: het staatshoofd. We moeten 
zogenaamd in Europa niet afwijken, maar we wijken natuurlijk wél af. Kijk maar 
eens naar de BPM-belasting, het drugsbeleid, en ga zo maar door. Voor welk pro-
bleem was de gekozen burgemeester ook alweer de oplossing? Ik weet het niet 
meer!  
Jacques Niederer kwam in mijn leven rond 1993, in Middelburg. Hij was toege-
voegd aan het parket en nam deel aan de beheersdriehoek, waarvan ik als korps-
beheerder van de Politie Zeeland voorzitter was. Vanaf dat moment volgt hij mij, 
niet hinderlijk overigens! Wethouder in Breda met een zware portefeuille, goed 
bestuurder. Ik was dan ook voor Weert blij verrast toen ik van de raad vernam dat 
hij werd aanbevolen. Voor Breda jammer, maar daar is intussen een veelbeloven-
de wethouder benoemd. U, beste raadsleden, hebt in hem unaniem vertrouwen. 
Ook ik, maar dat is minder relevant. Ik vertrouw erop dat u een goede burgemees-
ter in huis krijgt. 
Jacques, Josita en de kinderen, het ga jullie goed. Wen snel aan Weert en vind 
gauw een thuis! 
Ik eindig met dank uit te spreken aan het adres van het college. Een heel fijne 
sfeer trof ik daar aan: René, Rob, Jan, Frans, Marie-Michelle (met hartje) en Je-
roen. Ik krijg nog eens heimwee naar jullie!  
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René heeft mij gecoacht in het begin, mij de stad laten zien. Hij deed de represen-
tatie, de IBS’en en de pieper. Als ik iets wilde weten, raadpleegde ik zijn harde 
schijf. Nooit liep die vast of gaf ‘onbekend’ aan.  
Jeroen stond altijd gereed om mij te assisteren en behulpzaam te zijn. Elke dag in-
formeerde hij of ik het nog wel leuk vond. Intensieve contacten met politie en 
brandweer, met kabinetschef en de directeuren vonden plaats. Met de griffier en 
haar rechterhand bespraken wij vele zaken de raad betreffende. Het waren vrucht-
bare momenten. Ik dank vooral de dames van de representatie en de verzorging. 
Aan niets heeft het mij ontbroken. Het trio secretaressen, Karin, Petra en Mieke: 
niets was jullie te veel om mij te laten functioneren. Daarbij was het ook nog eens 
gezellig. Jullie zijn een uitzonderlijk team. 
Tot slot: Weertenaren, wees trots op uw stad, uw potenties liegen er niet om. U 
gaat een gouden toekomst tegemoet. Ik voelde mij één van u, in uw midden, ook 
al woonde ik niet hier.  
Met heel veel genoegen ga ik de ambtsketen overdragen aan de loco, die hem 
daarna weer zal ‘doordraperen’ aan Jacques Niederer. Dat zelfde doe ik met de 
hamer. In het dualisme heeft de burgemeester immers de spagaat/dubbelfunctie 
als voorzitter van de raad en voorzitter van het college, en dat wordt onder andere 
gesymboliseerd in de ambtsketen − sommigen zeggen ‘ketting’, in België dragen 
ze een sjerp, daar mogen ze los lopen! Met heel veel trots draag ik de beide sym-
bolen van de bevoegdheden over aan de interim, die ze daarna zal overdragen aan 
Jacques Niederer!  (Applaus) 
 
De voorzitter: Alvorens deze gezagssymbolen te overhandigen zullen namens het 
college nog enige behartigenswaardige woorden worden gesproken tot de heer 
Rutten. Overigens is er naast de keten en de hamer nog een gezagssymbool, me-
neer Rutten. U bent namelijk Opper Opper-Rogstaeker en eigenlijk zou u dus ook 
nog de desbetreffende muts moeten inleveren! Ik weet echter dat de Rogstaekers 
een zeer ruim hart hebben en u dat mooie juweel zeker zullen willen laten behou-
den. 
Het woord is nu aan de heer Verheggen. 
 
Wethouder Verheggen: Mijnheer Rutten, mevrouw Rutten, leden van de raad, 
dames en heren. Op 1 oktober 2004, mijnheer Rutten, bent u met uw taak van 
waarnemend burgemeester van Weert begonnen, en dat was met instemming van 
het gehele Weerter stadsbestuur: én van de gemeenteraad én van het college van 
burgemeester en wethouders, in dat geval het college van wethouders. Reeds in 
het voortraject was in het college uw naam gevallen en de voorkeur voor uw per-
soon kenbaar gemaakt. Uw ervaring als burgemeester van Nuth, burgemeester van 
Middelburg en burgemeester van Breda, alsmede het beeld dat wij daarvan had-
den hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld. Toen in het gesprek met de gou-
verneur uw naam ter sprake kwam, werd dat dan ook niet als een verrassing erva-
ren en leidde het door hem gedane voorstel u te benoemen snel tot instemming. In 
de periode waarin u in Weert hebt waargenomen hebt u zich geconcentreerd op 
enerzijds het functioneren van het college en de raad en anderzijds op enige voor 
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Weert belangrijke dossiers. Die dossiers waren onder meer de dag- en nachtop-
vang voor daklozen in relatie tot de problematiek in de Serviliusstraat, het behoud 
van de Koninklijke Militaire School in combinatie met de gewenste nieuwbouw 
van het Bisschoppelijk College en de IJzeren Rijn, mede in relatie tot het dossier 
Schelde/HSL. Bij dat alles hebben wij gebruik mogen maken van uw 30-jarige er-
varing als bestuurder, alsmede van uw uitgebreide netwerken. Wat ons daarbij is 
opgevallen zijn in de eerste plaats uw nuchtere kijk op zaken, uw strategische in-
steek in combinatie met uw praktische aanpak, uw vermogen zich de problematiek 
snel eigen te maken, uw vermogen de juiste mensen samen te brengen, uw snel-
heid van denken en handelen, en daarbij niet te vergeten de u typerende vrolijk-
heid. Al deze aspecten hebben wij op een zeer prettige manier ervaren en daaraan 
mag ik toevoegen de belangstelling die u had voor het persoonlijke wel en wee 
van uw mede-collegeleden. 
Vandaag, vijfenhalve maand later, nemen wij afscheid van u. Wij kunnen u 
slechts erkentelijk zijn voor hetgeen u voor Weert in de afgelopen maanden hebt 
betekend. U hebt op ons college een bijzondere indruk gemaakt. Wij zullen aan u 
dan ook goede herinneringen bewaren. Dat geldt overigens ook voor uw echtge-
note. De ontmoetingen die wij met haar mochten hebben, zowel in Breda en in 
Den Haag als in Weert, hebben wij als zeer prettig ervaren. 
Die goede herinneringen betreffen overigens niet alleen uw bestuurlijk handelen 
in Weert, maar zeker ook het bezoek dat wij als college van burgemeester en wet-
houders aan uw stad, Breda, hebben mogen brengen. U hebt ons daar verbaasd 
met uw brede kennis van Breda, zowel in historisch als in cultureel opzicht. En bij 
dat alles hebben wij bij u thuis ook nog uw beeldhouwkunst mogen bewonderen.  
Ook bewaren wij bijzondere herinneringen aan uw gezonde eetlust; ook die heeft 
indruk op ons gemaakt! Er moest altijd wel wat te eten zijn. Blijkbaar was u door 
Breda enigszins verwend en moesten wij, sobere Weertenaren, daar nog aan wen-
nen. Maar of u het gelooft of niet, wij leren snel! Nu u ons gaat verlaten willen wij 
u dan ook niet met lege handen laten vertrekken. Ik wil mijn woorden van dank en 
afscheid aan u namens het college dan ook vergezeld laten gaan van een mand 
met onze eigen, eetbare streekproducten. Geniet ervan. Bedankt. (Applaus) 
 
De voorzitter: Namens de gemeenteraad wil ik nu graag het woord richten tot de 
heer Rutten. Al vanaf het allereerste begin dat de fractievoorzitters kennis met 
hem maakten klikt het uitstekend met de heer Rutten. In eerste instantie was het 
wat afwachten of de verhoudingen zo goed zouden zijn dat er sprake zou kunnen 
zijn van een vruchtbare samenwerking, maar dat is inderdaad het geval gebleken. 
De gemeenteraad gaf de heer Rutten ook nog een bijzondere taak mee: het ver-
zoek om de gemeenteraad zelf een spiegel voor te houden. De afgelopen paar jaar 
was gebleken dat het proces in raad en commissies steeds moeizamer verliep, en 
dat had met name te maken met het fenomeen dat ‘dualisme’ heet. Zo langzamer-
hand moest worden geconcludeerd dat wij als raadsleden meer met onszelf bezig 
waren dan dat wij de belangen van Weert op de eerste plaats zetten. Daarmee 
kwam onze eigenlijk taak als volksvertegenwoordiger steeds meer in het gedrang. 
Wij hadden iemand nodig met een grote bestuurlijke ervaring, die ons mede zou 
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helpen om de bestuurlijke weg te hervinden. In een van de eerste gesprekken, me-
neer Rutten, vroeg u ons ook of wij de belangen van Weert nog wel dienden en 
waar wij in feite mee bezig waren. Min of meer bestraffend, maar in ieder geval 
belerend, legde u daarmee de vinger op de zwakke plek. Wij knikten als brave 
jongens en meisjes erg begripvol, maar de boodschap kwam over. Wij wisten 
waar wij met u aan toe waren. Meteen in het begin al gaf u aan dat wij bij tijd en 
wijle ruzie met elkaar zouden krijgen, maar achteraf bezien is dat ontzettend mee-
gevallen. U had het klasje vrij strak en snel aan de hand. Soms terechtwijzend en 
corrigerend, een beetje vaderlijk zo nu en dan, sprak u de raad toe en wij lieten 
ons met genoegen naar het juiste pad leiden. Het was werkelijk een verademing 
toen u tijdens de begrotingsbehandeling, een dagenlange sessie, aan het begin van 
de tweede termijn aankondigde dat de wethouders die dag niet meer het woord 
zouden krijgen en dat het woord enkel en alleen nog aan de raad was, omdat hij 
bij de begroting de koers en de lijnen diende uit te zetten. Het was een moment 
van verstilling. We waren ineens op onszelf aangewezen en konden niet meer 
hakketakken met de wethouders, maar het gaf ons geweldig veel speelruimte om 
met elkaar te overleggen over wat in 2005 zou moeten gebeuren. Ik zie wethouder 
Peeters nóg ietwat ongemakkelijk op zijn stoel heen en weer schuiven, maar hij 
hield uiteraard keurig zijn mond en zelfs wethouder Verheggen deed er het zwij-
gen toe, zij het op enig moment met een ietwat verhit hoofd. Het moet gezegd: die 
middag vierde het dualisme daadwerkelijk hoogtij!  
Opvallend was ook dat vrij snel na uw aantreden de indeling van de raadzaal werd 
aangepast. Niet langer zaten de burgemeester en de griffier ingeklemd tussen het 
college, maar, zoals het hoort: keurig apart. De raad heeft een eigen positie in de 
vergadering, de burgemeester en de griffier eveneens en zo ook de wethouders. Zo 
wist iedereen waar hij of zij aan toe was.  
Beste Chris, door de loco-burgemeester is al gememoreerd dat je niet alleen op de 
winkel zou passen, maar ook een paar taaie dossiers zou oppakken. Met name 
voor de manier waarop je de heftige debatten bent aangegaan met de bevolking en 
de belanghebbenden over de locatie voor drugsverslaafden moet ik je namens de 
raad een compliment maken. Vervolgens confronteerde u de gemeenteraad met de 
eigen keuze die hij had gemaakt en werd de inspraakverordening in dit opzicht 
buiten werking gesteld. Door de raad zelf werd toen gesteld dat er knopen moes-
ten worden doorgehakt. Het was een geweldige eye opener. 
U bemoeide zich ook met het St. Jans Gasthuis. U zei dat u er wel niks over te 
vertellen had, maar dat het wel onze Weerter patiënten waren die daar moesten 
worden opgevangen en recht hadden op de hoogste vorm van zorg. Ook in dat op-
zicht ging u de confrontatie met iedereen aan. 
U houdt niet van fratsen, u gaat recht op uw doel af. Met name aan formalistische 
procedures die een krachtdadige aanpak in de weg zouden kunnen staan had u een 
broertje dood. Dat bleek ook bij de aanpak van de overlast in de Serviliusstraat. 
Allerlei privacy-richtlijnen e.d. die een goede aanpak in de weg stonden schoof u 
terzijde, en er ligt nu daadwerkelijk een plan van aanpak ter tafel. 
In het begin gaf u aan dat u voor uzelf een tijd had afgebakend, niet alleen een to-
tale tijd van een halfjaar, maar ook een tijd per week, die u wilde besteden aan 
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Weert, maar het bleken later toch meer uren te zijn dan u vooraf had ingecalcu-
leerd. Het was ook aan uw gezicht af te lezen dat u de job als burgemeester van 
Weert met geweldig veel genoegen uitoefende. Niet alleen in de verhouding met 
en tussen de raad en het college, maar ook in de contacten met de Weerter bevol-
king wist u de juiste toon te treffen. Er is, beste Chris, geweldig veel waardering 
voor de manier waarop jij met ons, Weertenaren, bent omgegaan: gericht op resul-
taat, maar ook de menselijke verhoudingen hield je goed in de gaten. Door je ma-
nier van optreden legde je veel gewicht in de schaal. Eens liet u zich ontvallen: 
maar ik bén dan ook een zwaargewicht, en zo is het ook, niet alleen letterlijk, 
maar zeker ook in figuurlijke zin. 
U kondigde aan in het voorjaar van 2005, aan het begin van de lente, te willen 
vertrekken om weer alle aandacht te schenken aan de kleinkinderen en de thuissi-
tuatie. Zo naar buiten kijkend is de lente vandaag ook daadwerkelijk aangebroken 
en dat is dus een perfecte planning. Uw man, mevrouw Rutten, hoeft dus niet 
meer iedere dag, al dan niet per motor, af te reizen naar Weert, maar kan zich 
weer bezighouden met andere dingen die zeker zo belangrijk zijn in het leven. 
Vandaag heb ik in de krant kunnen lezen, meneer Rutten, dat u een kort reces wilt 
houden tot na de zomervakantie, waarna, als het even kan, weer nieuwe uitdagin-
gen en klussen op u staan te wachten. Dat typeert u als ervaren bestuurder. 
Hartelijk dank meneer Rutten, Chris, voor alle inspanningen die je hebt geleverd, 
hartelijk dank namens de gemeenteraad en de Weerter bevolking. Je hebt een 
prachtige mand gekregen met streekgerechten. Als het goed is, zit er ook een fles 
wijn bij en de ‘kraft’ bied ik je nu aan. Ik neem aan dat je daarmee een compleet 
maal kunt verzorgen. (Applaus) 

Thans komen we toe aan de installatie van onze nieuwe burgemeester, de heer 
Jacques Niederer, en ook dat zal, zoals het in het dualisme betaamt, in twee fasen 
gebeuren. Als eerste is nu het woord aan de loco-burgemeester. 
 
Wethouder Verheggen: Mijnheer Niederer, mevrouw Niederer, dames en heren. 
Allereerst wil ik u, mijnheer Niederer, mede namens mijn collegae die vanaf 
maandag 14 maart samen met u het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Weert vormen, van harte feliciteren met uw benoeming tot burge-
meester van Weert. Die felicitatie geldt vanzelfsprekend niet alleen u, maar zeer 
zeker ook uw echtgenote, uw drie dochters Emma, Lotte en Sophie, uw zoon 
Marnix en niet te vergeten degene die u in Weert ter wereld bracht, uw moeder.  
Bij gelegenheid van uw installatie tot burgemeester van Weert zou ik een uitge-
breid betoog kunnen houden over de voordelen en mogelijke nadelen van een ge-
kozen burgemeester, alsmede over de daaraan verbonden aspecten als het systeem 
van kiezen van die burgemeester, zijn bevoegdheden, zijn rol bij de coalitievor-
ming en -formatie en de voordracht van wethouders, maar daarover wordt op ver-
schillende niveaus naar mijn mening al voldoende gediscussieerd. Ik wil mij meer 
richten op en tot de mens Jacques Niederer, die invulling mag gaan geven aan het 
ambt van burgemeester van Weert. Voor de vervulling van deze functie is met 
name de persoonlijkheid van de uitverkoren kandidaat van het grootste belang. 
Die persoonlijkheid is mede bepalend voor de wijze waarop een burgemeester zijn 
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gemeente vertegenwoordigt, voor de wijze waarop hij opereert in overlegsituaties 
en vooral voor de wijze waarop hij omgaat met zijn burgers. Met andere woorden: 
hoe geeft hij invulling aan het ambt van burgemeester?  
Burgemeester. U solliciteerde op 44-jarige leeftijd naar het ambt van burgemees-
ter van Weert. U deed dat vanuit uw functie van wethouder van de stad Breda, een 
functie die u ruim twee jaar vervulde. Daarvoor was u lid van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal. Uw ervaring in de zojuist vermelde functies, aangevuld met 
die in de justitiële wereld waarin u vele jaren werkzaam was enerzijds en ander-
zijds uw enthousiasme voor de invulling van het ambt van burgemeester van 
Weert, in combinatie met de overtuigende wijze waarop u zich presenteerde bij de 
vertrouwenscommissie, hebben naar mijn bescheiden mening een doorslaggeven-
de rol gespeeld bij uw voordracht en benoeming tot burgemeester van onze mooie 
stad.  
Maar is dat voldoende om te zeggen dat we de toekomst met vertrouwen tegemoet 
gaan? Wat dat betreft heb ik mij verstout me enigszins te verdiepen in aspecten 
van astrologie en numerologie en heb ik ontdekt dat uw sterrenbeeld Waterman is. 
U bent immers op 21 januari jarig. Vanuit dat gegeven mag van u niet alleen ver-
wacht worden dat de begrippen van vrijheid, gelijkheid en broederschap hoog in 
uw vaandel staan, maar ook nog dat u een idealistisch en sociaal mens bent, die 
zich zeer actief betrokken zal voelen bij de idealen die u wilt delen met de Weer-
ter gemeenschap. In de numerologie staat uw geboortedatum voor het getal 11, 
een van de drie meestergetallen. 11 is de leraar en deze persoon beschikt over in-
tuïtie en geestelijk inzicht, is doelbewust, inventief en idealistisch. Hij beschikt 
over leiderscapaciteiten en over het vermogen snel beslissingen te nemen. Daarbij 
ziet de 11, de leraar, het als zijn opdracht de mensheid onzelfzuchtig te dienen.  
Bij dat alles bent u ook nog een geboren, en voor een klein beetje getogen, Weer-
tenaar. U koos heel bewust voor het ambt van burgemeester van Weert en niet in 
een andere gemeente. Mogelijk is dat toch een blijk van uw verbondenheid met 
Weert, die met uw vertrek uit Weert in 1971 niet verloren is gegaan.  
Als wethouders, leden van het college, hebben wij op basis van dit alles dan ook 
alle vertrouwen in u en daarmee ook in de Weerter toekomst. Met u willen wij ons 
inzetten voor de ontwikkeling van Weert en zijn regio. Uw rol zal zich daarbij 
naar wij verwachten niet alleen beperken tot uw zogenaamde eigen portefeuilles, 
maar zal ook een de collega-bestuurders stimulerende en ondersteunende rol moe-
ten zijn. Als voorzitter van het college zien wij voor u een duidelijke rol liggen bij 
de bewaking van de bestuurlijke kwaliteit voor een collegiaal bestuur. U springt 
daarbij op een rijdende trein, die het station van bestemming naar verwachting in 
2006 zal bereiken. Dat wil niet zeggen dat er geen werk aan de winkel is. Er lig-
gen nog een aantal dossiers waarvoor we gezamenlijk moeten optrekken en waar-
bij wij gebruik willen en kunnen maken én van uw ervaring én van uw Brabantse 
en Haagse netwerken. Mocht het in 2006 komen tot een gekozen burgemeester, 
dan breken voor u en ook voor ons nog zeer spannende tijden aan. De kans dat het 
zo zal zijn schat ik overigens niet erg groot in. 
Mijnheer Niederer. Op 45-jarige leeftijd bent u burgemeester van Weert. U komt 
na 34 jaar weer terug in ons midden, nu als burgemeester van deze mooie stad. 



16 maart 2005 9 

Waarschijnlijk zal dat niet blijvend zijn en zal uw carrière u mogelijk nog naar 
andere plaatsen brengen. Dat hoeft dan niemand te verwonderen, zeker niet waar 
we te maken hebben met een relatief jonge, bekwame en enthousiaste kandidaat 
met een heel gezonde ambitie. Ik heet u dan ook niet alleen welkom in Weert, 
maar wens u vooral een goede toekomst in Weert, een toekomst die ook voor u 
vanaf nu in Weert ligt. Dat geldt trouwens ook voor uw echtgenote en de kinde-
ren, die naar ik hoop hier met veel voldoening een plekje zullen vinden.  
Op 14 maart om 00.00 uur ging uw benoeming in. Die benoeming is echter pas 
compleet met uw installatie en aan die installatie is het dragen van de ambtsketen 
onlosmakelijk verbonden. Ik wil u deze keten thans graag aanbieden en om uw 
schouders draperen. (Applaus) 
 
De voorzitter: Mijnheer en mevrouw Niederer, leden van de raad. Van harte wel-
kom heet ik thans ook de oud-burgemeesters van Weert en de vertegenwoordiger 
van de gouverneur, de heer Kievits. 
Mijnheer Niederer. De afgelopen tijd bent u al diverse keren naar Weert getogen 
om min of meer informeel en half incognito kennis te maken met onze gemeente, 
hoewel, incognito…, we hebben er het een en ander van meegekregen via de mo-
derne media. Daaruit bleek wel dat u de tijd na uw officiële benoeming al benut 
hebt om u voor te bereiden op een aantal dossiers en om een goed beeld te krijgen 
van Weert. Ik weet niet wat u is opgevallen. Misschien dacht u wel in een ge-
spreid bedje terecht te komen, en voor een deel is dat ook zo, zoals de heer Rutten 
u zeker wel zal hebben verteld, maar aan de andere kant is er nog meer dan ge-
noeg werk aan de winkel. Natuurlijk zijn wij trots op onze gemeente met de ge-
weldige karakteristieken van rust, ruimte en groen, een omvangrijk buitengebied 
met bos en natuur, maar dat niet alleen: hier is ook een geweldige stedelijke dy-
namiek aan de orde en die is met name na de Tweede Wereldoorlog in een 
stroomversnelling terechtgekomen, toen Weert primair industriekern werd en bij-
na letterlijk werd opgestoten in de vaart der volkeren. Wij prijzen ons nog altijd 
gelukkig dat wij een industriestad zijn met een sterke bedrijvigheid en een zake-
lijke dienstverlening die geweldig in opkomst is. 
Wat wil je dan nog meer?, zou je zeggen. Inderdaad, Weert is een mooie gemeen-
te, maar van een burgemeester in deze tijd verwachten wij meer dan alleen een 
bestuurder, de voorzitter van een gemeenteraad en van het college. Van hem 
wordt met name ook verwacht dat hij een boegbeeld is, krachtig, samen met col-
lege en raad, de schouders eronder zet om projecten van de grond te krijgen. Daar-
voor hebt u in het verleden overigens uw visitekaartje al afgegeven. 
Een paar aandachtspunten wil ik u niet onthouden. Wij zullen ons in de eerste 
plaats als centrumgemeente geweldig moeten inzetten voor onze regio. Er wordt 
heel wat discussie gevoerd over herindeling en over vormen van samenwerking. 
Wij zijn er in Weert van overtuigd dat alleen door goede samenwerking en goede 
onderlinge verhoudingen daadwerkelijk stappen voorwaarts kunnen worden gezet, 
ondanks alle herindelingsperikelen die zich voordoen. Er ligt een rapport op de 
plank, daterend alweer van 2002, ‘Hogere dunk voor het Land van Weert en Cra-
nendonck’, en de lat zou best weer eens wat hoger gelegd mogen worden om de 
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belangen van de regio veilig te stellen, met goede wil, want samenwerking is 
aanwezig. 
Ik kan het niet laten ook een stokpaardje van mezelf, maar overigens ook van me-
nig ander raadslid, naar voren te brengen. Weert ligt in de directe nabijheid van 
Eindhoven, een van de grote technologische topregio’s van heel West-Europa. 
Wij zullen ons meer dan ooit nadrukkelijk op die regio moeten richten. Ik noem 
het voorbeeld van de woningcorporatie Wonen Weert die haar vleugels al heeft 
uitgeslagen in de richting van zuidoost-Brabant. Ondanks het Europa zonder 
grenzen is tussen Brabant en Limburg nog altijd een barrière aanwezig. U bent 
aan déze kant van die grens geboren en aan gene kant getogen. Wie beter dan u 
kan dus die brugfunctie vervullen? Wij gaan ervan uit dat u daaraan met enthousi-
asme zult werken. 
Aan het begin van deze raadsperiode was de integratie van allochtone inwoners 
als een van de speerpunten aangegeven. Er zijn niet direct spanningen tussen di-
verse bevolkingsgroepen, maar dat neemt niet weg dat in een aantal buurten en 
wijken van Weert de onderlinge contacten verbeterd kunnen worden. Mensen lo-
pen nog te gemakkelijk langs elkaar heen, terwijl ze daar hun leven zouden moe-
ten delen. Gelukkig zijn maatschappelijke instellingen bezig letterlijk per straat en 
buurt die contacten veilig te stellen en te herstellen. Dat leidt tot meer verdraag-
zaamheid en meer begrip voor elkaar. 
Graag wil ik ook even stilstaan bij het dualisme, een nieuw fenomeen. De verhou-
ding tussen het college van burgemeester en wethouders als bestuur van de stad en 
de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging is compleet veranderd. Op papier 
zijn heel veel zaken keurig geregeld, met dank aan de griffie in Weert die daar-
voor geweldig veel werk heeft verzet, maar met papier alleen zijn we er niet. Het 
zal een natuurlijk proces moeten zijn om te handelen volgens de nieuwe spelre-
gels. Voor ons, raadsleden, is het ook niet altijd even eenvoudig te accepteren dat 
een gedeelte van het bestuur nu in handen is gelegd van het college en dat wij ons 
daarmee niet meer hebben te bemoeien. In dit politiek-bestuurlijke besluitvor-
mingsproces valt nog veel te verbeteren, maar we zijn inmiddels al wel zo ver ge-
vorderd dat we niet meer twee of drie raadsvergaderingen achter elkaar hebben. In 
dat opzicht is een verbeterslag gemaakt en daarbij heeft de heer Rutten ons gehol-
pen. Details horen thuis in de commissievergaderingen en nergens anders. 
Burgemeester. U hebt de weg naar Weert gevonden en de stap gezet om zich hier 
kandidaat te stellen. Ik heb begrepen dat het een zeer bewuste keuze is geweest 
om te kiezen voor een stad als Weert met haar taakstelling en uitdagingen. In deze 
tijd van onzekerheid, waarin burgemeesters wellicht ooit de zeepkist op zullen 
gaan, laat je heel wat achter als je in Weert aan de slag gaat. Maar als je die stap 
zet, en je doet dat met enthousiasme, stap je ook met zelfvertrouwen een nieuwe 
toekomst in. Het tekent u dat u daadwerkelijk uitdagingen durft aan te gaan. 
U zult zich als eerste burger van Weert moeten profileren. Van u wordt, misschien 
nog wel meer dan in het verleden, verwacht dat u de kar gaat trekken, natuurlijk 
samen met het college en de raad, maar er is slechts één boegbeeld, en dat is de 
burgemeester. U treft hier een prachtige gemeente aan met een uitstekend woon- 
en leefklimaat. In deze gemeente gaat het er niet alleen om bezig te zijn met grote 
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gebaren, grote projecten en brede vergezichten, maar juist omdat de sociale struc-
tuur hier nog erg sterk is en een goede samenhang bestaat tussen maatschappelijke 
verbanden zijn de kleine dingen van alledag zo ontzettend belangrijk, want die ra-
ken de mensen heel nadrukkelijk. Wat dat betreft beschikt u over geweldige spar-
ring partners in de vorm van wijk- en dorpsraden, maar dat neemt niet weg dat 
ook het rechtstreekse contact met mensen van groot belang is. Wij zijn ervan 
overtuigd dat u voldoet aan alle eisen die in de profielschets van de gemeenteraad 
zijn geformuleerd. Ik neem aan dat het u een goed gevoel geeft dat de vertrou-
wenscommissie u unaniem en met enthousiasme als kandidaat aan de raad heeft 
voorgedragen. 
Mevrouw Niederer en kinderen, heel erg welkom in Weert. Ik weet heel zeker dat 
u zich hier binnen de kortste keren ontzettend prettig zult voelen. Er is hier ge-
noeg te doen en wij hebben uitstekend basis- en voortgezet onderwijs, zodat de 
kinderen wat dat betreft best hun plekje zullen vinden. Daarnaast zijn er voldoen-
de ontspannende gelegenheden te vinden. De kinderen krijgen straks nog een 
rondleiding door de stad en de oudste twee heb ik al stiekem ingefluisterd dat ze 
zeker ook de Oelemarkt aan moeten doen!  
Burgemeester. U weet waarschijnlijk dat de vastelaovundj in Weert uitbundig 
wordt gevierd. U zult te zijner geïnstalleerd worden als Opper Opper-Rogstaeker 
van Wieërt. Waar u geboren bent in Weert, kunt u bij de installatie van de stads-
prins dan vol trots het Wieërter volkslied aanheffen, want uw roots liggen in 
Weert. Ik zal het iedereen nu besparen het Wieerter volkslied aan te heffen, maar 
het eerste en ook enige couplet daarvan, en dat 50 keer herhaald, luidt als volgt: 
Vae zeen as Rogstaeker geboeere, leve de Rog, viva oeës Wieërt! 
Heel fijn dat jullie beiden de weg naar Weert hebben weten te vinden. Thans wil 
ik u graag het andere ambtssymbool, de voorzittershamer, overhandigen. (Applaus) 
Mijn taak als voorzitter zit er nu bijna op. Als laatste handeling van mijn kant wil 
ik graag mevrouw Hofman het woord geven, die namens de burgemeesterskring 
Midden-Limburg zal spreken.  
 
Mevrouw Hofman-Ruijters: Geachte dames en heren. Allereerst wil ik nog en-
kele woorden richten tot Chris en zijn vrouw Ineke. 
Chris, namens de Kring van Midden-Limburgse burgemeesters wil ik je compli-
menteren met de manier waarop jij je waarnemerschap hebt ingevuld. Je was niet 
alleen iemand die waarnam, maar ook iemand die, als het nodig was, ook het 
voortouw nam. Zo was je diverse keren prominent aanwezig, niet alleen in Weert, 
maar ook in de pers. Ik denk dat je met een goed gevoel deze klus achter je laat. 
We wensen jou en Ineke voor de toekomst nog hele leuke uitdagingen. 
En nu de nieuwkomers: Jacques en Josita − ik noem u maar bij de voornaam, want 
zo doen we dat hier in het Limburgse − en de kinderen, Emma, Lotte, Marnix en 
Sophie. Natuurlijk mag ik ook de moeder van Jacques, mevrouw Niederer, niet 
vergeten. Wij heten van jullie van harte welkom in Limburg. Jacques, wij hopen 
dat jij, je vrouw en de kinderen snel jullie weg zullen vinden in het Weertse. 
Steeds ligt het natuurlijk ook aan jezelf of je snel wordt opgenomen in een ge-
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meenschap en op school. Het zal wel even wennen worden. Wij wensen jullie 
daarbij heel veel succes. 
Jacques, voor jou is het een beetje thuis komen, terug van weg geweest. Er schuilt 
een groot gevaar in om nu al een herdenkingsplaatje bij je geboortehuis te krijgen, 
want het gaat niet om het verleden. Laat de roem daar niet liggen. Regeren is 
vooruit zien. Start vanuit het heden en maak er iets moois van voor de toekomst. 
Als geboren Weertenaar heb je al een voorsprong als het gaat om de gekozen bur-
gemeester.  
Wij hebben in Midden-Limburg een leuke kring van burgemeesters. Iedere eerste 
maandag van de maand komen wij bij toerbeurt bij elkaar op de lunch; daar kun je 
met collega’s over onderwerpen van allerlei aard op informele wijze van gedach-
ten wisselen. Het heeft een goede functie en het werkt ook. Ook is er een partner-
kring en Josita kan daarvoor binnenkort een uitnodiging verwachten. Wij verheu-
gen ons al op alle ontmoetingen die wij met jullie zullen hebben. Namens de kring 
nogmaals welkom, geniet van onze wijn, die eraan komt, en heel veel succes!  
 (Applaus) 
 
De voorzitter: Dames en heren. Alvorens onze burgemeester het woord te geven 
wil ik hem nog een cadeautje aanbieden, maar eigenlijk is het meer een stukje 
huiswerk. Op rustige momenten kan hij zich dan eens verdiepen in de historie van 
Weert. Het boek is getiteld ‘Weert, de geschiedenis van een stad’. In 1414 al heb-
ben wij stadsrechten gekregen. Soms wordt dat in twijfel getrokken, maar wij 
houden het er wel op!  (Applaus) 
 
(Het voorzitterschap wordt hierop overgedragen aan de heer mr. J.M.L. Niederer, 
burgemeester.) 
 
De voorzitter: Mijnheer de plaatsvervangend voorzitter en overige leden van de 
raad, alsmede leden van de raadscommissies, mijnheer de loco-burgemeester en 
overige leden van het college, mevrouw de griffier. Van de geachte genodigden 
verwelkom ik in het bijzonder mijn echtgenote en onze vier kinderen − de namen 
zijn al vaak genoemd, maar als vader doe ik het zelf ook nog maar eens −: Emma, 
Lotte, Marnix en kleine Sophie, mijn familie en schoonfamilie, de vertegenwoor-
diger van de commissaris van de Koningin in Limburg, de kabinetschef de heer 
Kievits, de − voor zover ik ze in de relatieve duisternis kan ontwaren − aanwezige 
oud-burgemeesters van Weert met partners, de heer Majoor, mevrouw Van 
Maaren-van Balen en de heer Matti. Tevens heb ik een hartelijke brief mogen 
ontvangen van de echtgenote van wijlen oud-burgemeester de heer Breekpot; zij 
kan vanmiddag helaas niet aanwezig zijn. Tenslotte een wel heel bijzondere, kers-
verse oud-burgemeester van Weert, de enige van wie nadrukkelijk in de titulatuur 
stond dat hij zijn ogen altijd open moest hebben. Hij nam zeven dagen in de week 
24 uur per dag waar, een loodzware opgave. De heer Rutten, Chris, en zijn echt-
genote Ineke. Chris, fijn dat je er bent. Ik weet inmiddels wat jij zoal hebt waar-
genomen. A warm welcome to my former colleagues and friends in the United 
Kingdom and Ireland. Please allow me to continue in Dutch. 
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Dames en heren genodigden, collega-bestuurders en oud-bestuurders, politici en 
vrienden. Voor u staat redelijkerwijs de laatste Kroonbenoemde burgemeester van 
Weert. Wij allen kennen de brandende actualiteit rondom het wetsvoorstel inzake 
de rechtstreeks gekozen burgemeester. De Eerste Kamer zal zich volgende week 
uitspreken over de deconstitutionalisering, het uit de Grondwet halen van de 
Kroonbenoeming van de burgemeester. De Tweede Kamer, en dan met name de 
coalitie, bespreekt op dit moment modaliteiten van invoering van die gekozen 
burgemeester. Nu het zich laat aanzien dat invoering gefaseerd plaatsvindt, een 
deel in 2006, het andere deel in 2010, veronderstel ik dat Weert in de tweede tran-
che, dus 2010, zal zitten. Blijkt dit toch anders, dan moet u deze installatierede al-
vast maar beschouwen als een eerste proeve van mijn verkiezingsprogramma!  
Als wethouder en voorzitter van de vorig jaar opgerichte Landelijke Wethouders-
vereniging had ik serieuze bedenkingen tegen de gekozen burgemeester. Nu, als 
burgemeester, is dat niet anders. Het wetsvoorstel breekt met de in het openbaar 
bestuur diepgewortelde traditie van collegiaal bestuur met zijn checks and balan-
ces. Daarnaast wordt het ambt van burgemeester gepolitiseerd, waardoor afscheid 
wordt genomen van zijn huidige, alom gerespecteerde onafhankelijke en onpartij-
dige positie. Immers, de gekozen burgemeester bestaat bij de gratie van zijn elec-
toraat, waarvan hij steeds afhankelijk is. 
Er is een diepere reden waarom ik bezorgd ben over de invoering van de recht-
streeks gekozen burgemeester. Die reden heeft te maken met het veiligheidsdos-
sier en in relatie daarmee de voorgenomen wijziging van de Politiewet. Die wijzi-
ging versterkt de greep op de politie door de ministers van Binnenlandse Zaken en 
Justitie, ten koste van de bevoegdheden van de burgemeester en de hoofdofficier 
van justitie. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en vei-
ligheid en heeft uit dien hoofde het gezag over de politie. Met het wetsvoorstel 
wijziging Politiewet wordt dit beleidsterrein van de burgemeester uitgekleed. De 
minister van Binnenlandse Zaken wordt verantwoordelijk voor de hoofdlijnen van 
beleid op het gebied van de openbare orde. Daarnaast gaat het beheer − zaken als 
inzet van agenten, materieel, financiën − van het Regionaal College van burge-
meester over naar de koprsbeheerder, die op zijn beurt direct verantwoording ver-
schuldigd is aan de minister. Beheer volgt gezag, maar waar geen beheer meer is 
wordt de gezagspositie de facto uitgehold. De Tweede Kamer moet dit wetsvoor-
stel zó niet aannemen en overigens pas behandelen wanneer volstrekt duidelijk-
heid is verkregen over de gekozen burgemeester. Als de gekozen burgemeester 
geen verantwoordelijkheid krijgt voor de openbare orde en veiligheid, zal hij snel 
een geloofwaardigheidsprobleem krijgen. Immers, burgers kiezen een burgemees-
ter vooral omdat zij ervan uitgaan, en ook mógen uitgaan, dat die de veiligheid 
daadwerkelijk kan bevorderen. Wanneer de gekozen burgemeester niet kan waar-
maken wat hij in zijn verkiezingsprogramma op het punt van de veiligheid heeft 
beloofd, zal hij na vier jaar door de kiezer zonder pardon worden afgestraft. 
Veiligheid, een uiterst belangrijk thema. Veiligheid gaat boven privacy. Ik ben 
voorstander van de ingevoerde identificatieplicht en vind het op z’n zachtst ge-
zegd teleurstellend dat sommige collega-burgemeesters dit middel publiekelijk 
afwijzen. Wij moeten onze politie steunen in haar moeilijke werk en haar ook de 
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middelen geven om de rechtsorde adequaat te kunnen handhaven. De politie heeft 
het recht naar identiteit te vragen en zij moet deze ook direct kunnen verifiëren. 
Tegen dit, mag ik het noemen: verificatierecht, kan niet anders dan een plicht 
staan, de identificatieplicht. Zo zijn overheid en burger ten opzichte van elkaar 
weer in balans. Natuurlijk, hier en daar vinden niet te rechtvaardigen inbreuken op 
de privacy plaats, maar dan geldt de corrigerende werking die uitgaat van de on-
afhankelijke rechter. 
Dames en heren. Ik kom dichter bij huis. Ik wil graag de verbinder en netwerker 
zijn die uw raad wenst, maar ik zal proberen méér te zijn. Een burgemeester is 
ook procesbegeleider, spelverdeler en waar nodig spelaanjager. Weert heeft goud 
in zijn handen. Eerste observaties hebben mij dat snel duidelijk gemaakt. Toch 
heb ik de indruk dat de Weertenaren zich hiervan te weinig bewust zijn en daar-
door de stad te weinig voor het voetlicht brengen. Ik roep iedereen dan ook op het 
goud in de etalage te zetten, want goud hébben we. Denk bijvoorbeeld aan het rij-
ke culturele- en verenigingsleven. Vele jubilea ter gelegenheid van eeuwenoud 
bestaan van verenigingen zijn of worden gevoerd. Denk ik aan goud, dan denk ik 
aan de militaire historie en toekomst. Ik noem ook graag het gegeven dat de Lim-
burgse Jagers Weert als hun garnizoensstad hebben gekozen. En natuurlijk wijs ik 
op de uitermate gunstige infrastructurele ligging en daardoor betekenisvolle eco-
nomische potenties. Nationale en internationale spoor-, weg- en waterverbindin-
gen lopen langs of door Weert. Weert, dat blijkens uit een akte uit 1062 − welis-
waar later opgemaakt en toen nog vermeld als Wertha − zijn ontstaansbron ont-
leent aan een knooppunt van wegen in het heide- en veengebied op de grens van 
Brabant en Limburg, aan de rand van de Peel. U ziet: in 1062 hadden ze het al 
door!  
De geschiedenis gaat verder, en ziedaar: er ontstaat een band tussen Weert en 
Bergen op Zoom. De Weerter Gouden Eeuw, die stoelde op de lakenhandel, 
bracht kooplieden uit Weert naar Antwerpen en Bergen op Zoom, waar zij het 
recht hadden hun producten ongehinderd aan te voeren, gevrijwaard van beslag-
legging en zware heffingen. De handel in Bergen op Zoom werd gedreven vanuit 
een in 1476 door Weertenaren gehuurd gebouw, later gekocht, bekend als de Hal-
le van Weert. Andere lakenproducerende steden zoals Hasselt, Roermond en 
Maastricht beschikten niet over een eigen lakenhal in Bergen op Zoom. Weert 
wel, en dat maakt de speciale band met Bergen op Zoom. Tegen de Bergenaren 
hier vanmiddag aanwezig zeg ik: Dees Nijpels heeft de geschiedenis goed begre-
pen en er zijn voordeel mee gedaan. 
Dames en heren. Wanneer je bouwt aan een stad, economisch, sociaal-
maatschappelijk en cultureel, is de dag van vandaag niet meer zo relevant. Het 
gaat om de dag van morgen. We moeten vooruit zien waar we met Weert als cen-
trumgemeenten naartoe willen en daarop reeds nu voorsorteren. Weert kan dat 
niet alleen en daarom moeten wij actief partners zoeken die ons helpen onze am-
bities te realiseren, partners binnen en buiten de overheid, aan deze en gene zijde 
van onze provincie- en landsgrens, samenwerkend, maar samenwerkend op maat. 
Naar mijn overtuiging dient Weert zich nadrukkelijk te oriënteren op zuidoost-
Brabant, met Eindhoven als spil en onderdeel van het stedelijk netwerk Brabant-
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stad. Brabantstad, na de Randstad het tweede stedelijk netwerk van Nederland, 
verankerd in de nota Ruimte van de minister van VROM.  
Met belangstelling heb ik kennis genomen van de inspanningen van de drie steden 
Eindhoven, Leuven en Aken om een gezamenlijke innovatiestrategie te ontwikke-
len. Deze steden verenigen zich als de top-technologiedriehoek. Daarnaast hebben 
Eindhoven en Venlo elkaar gevonden om samen te werken in belangrijke ruimte-
lijke en infrastructurele projecten: Brainport Eindhoven en Greenport Venlo. Ben 
ik juist geïnformeerd, dan tekenen beide steden eind april een samenwerkings-
overeenkomst. Een welgemeende felicitatie aan het gemeentebestuur van Venlo is 
nu al op haar plaats. De gedachte komt op om deze bilaterale verhouding uit te 
bouwen tot de driehoek Eindhoven-Venlo-Weert. Ik zal deze gedachte tijdens 
mijn spreekwoordelijke eerste honderd dagen nader uitwerken en bespreken in het 
college en vervolgens de raad. Dit zal uiteindelijk resulteren in een visie die wij 
kunnen spiegelen aan de opvattingen van het provinciebestuur en de colleges van 
Eindhoven en Venlo.  
Weert toont ook goed nabuurschap. De autosnelweg A2 van transportas naar ont-
wikkelings- en kennisas. De lasten van voorbij razend verkeer kun je in zekere 
mate omzetten in lusten. Ik juich de innige samenwerking met Nederweert, Hun-
sel en Cranandonck toe, om elkaar economisch te versterken door gezamenlijk be-
leid te ontwikkelen en heel concreet bedrijventerreinen te realiseren. Niet allemaal 
meer van hetzelfde, maar complementair aan elkaar, zodat er een totaal uitgeba-
lanceerd aanbodpakket ontstaat. Hier gebruiken we, uiteraard met de onontbeer-
lijke steun van de provincie, de A2 als ruggengraat van onze regionale economi-
sche groei. Weert A1-locatie aan de A2, de slogan waarmee Weert zijn gunstige 
vestigingsklimaat promoot.  
Onze gemeente heeft een groot en waardevol buitengebied, waar onder andere de 
reconstructie dominant aan de orde is. Grote belangen staan op het spel en deze 
worden het beste gediend door intensief samen te werken met buurgemeenten die 
een soortgelijke problematiek kennen. 
Dames en heren. Het is onze moeilijke opgave ook in Weert balans te houden tus-
sen de vergrijzing en de verjonging, ook wel ‘vergroening’ genoemd. Overigens: 
wat het laatste betreft kunt u deze burgemeester geen verwijten maken. Ons aan-
deel aan de vergroening van Weert is, jawel, +4!  
Ik zei u eerder dat de dag van morgen relevanter is dan de dag van vandaag. wil-
len wij de jeugd een goede toekomst in Weert kunnen blijven bieden, dan zullen 
we blijvend moeten investeren in voldoende werkgelegenheid, scholings- en op-
leidingsmogelijkheden, een toereikend woningaanbod en vormen van eigentijdse 
ontspanning. De jeugd heeft de toekomst, maar die moet haar wel geboden wor-
den.  
De Weerter samenleving wordt vorm gegeven door de mensen die er wonen en 
werken. Iedereen heeft daarin zijn rol en verantwoordelijkheid, ouderen, jongeren, 
mensen afkomstig buiten Nederland, wijk- en dorpsraden en de vele, vele vereni-
gingen die Weert rijk is. Zo beschouwd zijn wij allen ambassadeur van onze ge-
meente. In mijn rol van burgemeester zal ik proberen alle groepen te verbinden, 
zaken te verknopen en bruggen te slaan, opdat de belangen van Weert en zijn in-
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woners zo goed mogelijk worden gediend. In die ambassadeursrol wil ik u graag 
voorgaan. 
Beste Weertenaren, ik kom naar u toe. Omdat ik uiteraard niet iedereen persoon-
lijk te woord kan staan, adresseer ik in het bijzonder de besturen van de wijk- en 
dorpsraden. Met erkenning van het primaat van de democratisch gekozen volks-
vertegenwoordiger, de gemeenteraad, wil ik van de onderscheiden wijk- en 
dorpsraden vernemen welke specifieke kwesties spelen. Door werkbezoeken aan 
de dorpen Stramproy, Tungelroy, Swartbroek, Altweerterheide en Laar en de elf 
wijken verwacht ik dit inzicht te krijgen. Centraal zullen staan veiligheid, 
leefbaarheid en stadsvernieuwing. Wat dit laatste betreft vinden in de wijk Keent 
betekenisvolle stadsvernieuwingsprojecten plaats. Deze kunnen als voorbeeld 
dienen voor andere wijken waar zich een soortgelijke problematiek voordoet, of 
op termijn kan gaan voordoen. Ik heb daarover nu nog geen opvatting, ik wil eerst 
mijn oor te luisteren leggen. 
In 1971, ik was toen elf jaar, verlieten zeven Niederers de gemeente Weert: vader, 
moeder en hun vijf kinderen verhuisden naar Bergen op Zoom. Nu, 34 jaar later, 
komen zes Niederers terug naar Weert, op ondergetekende na andere Niederers 
dan toen, maar onmiskenbaar Niederers. Toen zeven, nu zes. We missen er één. 
Intimi weten wie ik met die één bedoel. Tegen hen zeg ik, als wij vanavond naar 
boven kijken en een extra flonkerend sterretje zien: laat ons dan vasthouden aan 
de gedachte dat hij het weet en trots is. We zijn weer even met ons zevenen. 
Geachte leden van de raad. Ik beschouw het als een voorrecht om uw vergadering 
te mogen voorzitten en spreek de wens uit dat wij in goede dualistische verhou-
dingen gezamenlijk streven naar een verdere modernisering van onze lokale de-
mocratie. Mij dunkt dat het recente rapport van de Stuurgroep Evaluatie Dualise-
ring Gemeentebestuur, ook wel de commissie-Leemhuis, ons tot voordeel kan 
strekken. 
Geachte collega’s in het college. Ik heb gesproken over het belang van verbindin-
gen maken. Het is aan u en aan mij om te tonen dat Weert zijn verantwoordelijk-
heid neemt, eerst en vooral ten opzichte van zijn eigen burgers, maar zeker ook 
ten opzichte van zijn omgeving. 
Dames en heren. Het is een eer om burgemeester te mogen zijn van deze gemeen-
te. Ik zal trachten door te dringen tot in de haarvaten van de Weerter samenleving, 
zodat ik opnieuw een Weertenaar onder de Weertenaren kan worden. 
Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen, ik voel mij verbonden met deze 
prachtige stad. Ik dank u voor uw aandacht. (Applaus) 
 

* 
 
De voorzitter sluit te 15.43 uur de vergadering met gebed.  
 
De griffier,    De voorzitter, 
 


