
 

Geachte raad, College en toehoorders,  
De fracties van D66/GrLi en PvdA kregen een gedicht van Sinterklaas. 
Eerder kreeg de wethouder Gerrit van Dijk ook al een gedicht van de Goedheiligman. 
Wij willen u deze niet onthouden: 

 
Beste linkse rakkers, 
 
Vorige week werd u allen door wethouder van Dijk verrast met een gedicht van mijn 
hand, 
Dat gedicht kwam direct als promotieverhaal in de krant, 
 
Mijn bedoeling was echter om Gerrit met een persoonlijke boodschap te 
ondersteunen, 
Zodat hij op mij als ervaren bestuurder kon leunen. 
als nestor van een college met louter mensen van buiten staat Gerrit zijn mannetje 
wel 
Maar kijk uit voor borstklopperij met het risico van een politieke rel 
 
In mijn gedicht aan hem staat dat hij veel heeft gedaan, 
Het initiatief van dat alles hoort op het conto van vele anderen te staan. 
in een open democratie hoort dat nu eenmaal zo te gaan: 
Voortdurend de communicatie met de burger aangaan 
 
Bij plan De Werf is dat hetgeen dat nog ontbreekt  
Dat men vooraf met een ieder de plannen bespreekt 
Elkaar versterken dat is waar het om gaat 
Een goed bestuurder neemt zeker niet de gemeenteraad de maat 
We willen allen een Centrum met een kloppend hart 
Maak daarom hiermee een nieuwe start 
Een goed begin is het halve werk, dat weet een kind 
Mijn raad voor het mooiste plekkie van Heerde is: Verbind, eer ge begint! 
 
Vanavond worden er noten gekraakt over de renovatie van het stadhuis, 
Die noten komen bepaald niet van sint en piet, die blijven vanavond thuis.  
De provincie doet dan wel weer een duit in de zak, 
Die grote make-over kost immers een bom duiten, met gemak, 
De Sint weet er wel dit van: 
Kom met een bliksems goed communicatieplan 
 
Betrek direct de bevolking bij dit besluit 
Het gaat om een stadhuis voor ons allemaal  
Voor bestuur, gemeenteraad en bruid 
Een mooie maar niet te dure nieuwe zaal 
 
Begrip bij de bevolking zal je moeten kweken 
De financiële gevolgen zijn immers geen peanuts gebleken, 
In het lokaal bestuur maakt voortdurende communicatie naar een ieder het verschil 
Dat is toch wat ons aller kiezer wil 
 
Sinterklaas 

 


