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Nieuwjaarstoespraak door burgemeester Iris Meerts - 9 januari 2023 

 

Lieve mensen van Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede, 

 

Na twee jaren met coronamaatregelen  

waarin veel niet kon en we elkaar 

grotendeels op afstand hebben ontmoet, 

ben ik ontzettend blij 

dat we elkaar dit jaar weer fysiek treffen in onze raadzaal. 

De ruimte waarin we samen bouwen 

aan een sterke lokale democratie. 

Nabij en aanspreekbaar. 

 

Dat is niet vanzelfsprekend. 

De overheid is voor veel mensen steeds minder ‘nabij’ 

en al helemaal niet aanspreekbaar. 

Vorige week uitte de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen 

forse kritiek op het functioneren van de overheid. 

Volgens hem heeft de overheid gefaald en komt ze haar beloften niet na. 

Hij schetst een overheid die tegenover mensen staat 

In plaats van naast hen. 

Die onvoldoende oog heeft voor de menselijke maat 

En niet ziet wat ze daarmee aanricht. 

Daardoor haken mensen af. 

Of keren zich steeds vaker tegen die overheid. 

 

Als mens en als burgemeester doet mij dit pijn. 
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Toen ik uw burgemeester werd 

heb ik een aantal beloften gedaan. 

Ik heb beloofd verbindend en daadkrachtig te zijn 

en te zorgen voor gerechtigheid, bestuurlijke aandacht en orde 

Daarnaast sprak ik de wens uit  

met u de hoogtepunten van het leven te mogen vieren  

en u nabij te mogen staan bij dieptepunten. 

 

Wie had kunnen bedenken,  

inmiddels drie jaar verder,  

dat elkaar nabij zijn harder nodig is dan ooit! 

De wereld ziet er vandaag in veel opzichten totaal anders uit.  

 

Toen het begin 2022 de goede kant op ging met het Corona virus, 

werden we op 24 februari geconfronteerd  

met de Russische inval in Oekraïne. 

Dagelijks komen afschuwelijke beelden onze huiskamer binnen 

Van oorlog, leed en verwoesting. 

Miljoenen mensen sloegen op de vlucht 

Huis, haard en familie achterlatend. 
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83.000 Oekraïners hebben in het afgelopen jaar 

in ons land een veilig onderkomen gevonden. 

Ook in Wijk bij Duurstede sloegen we de handen ineen, 

en zorgden gastgezinnen, vrijwilligers, kerken, de Vluchtelingenwerkgroep, 

particuliere instellingen en collega’s bij de gemeente en bij Binding 

voor de opvang en huisvesting van tientallen vluchtelingen. 

Daarmee komt de oorlog heel dichtbij. 

Wanneer het einde van deze afschuwelijke oorlog zal zijn, weet niemand. 

 

Ook op andere plekken in de wereld woedden oorlogen. 

In Afghanistan zorgt het Taliban-bewind voor geweld en repressie. 

Andere conflictgebieden zijn bijvoorbeeld de Democratische Republiek Congo, 

Ethiopië, Jemen, Myanmar, Nigeria, Somalië en Syrië. 

Iran is dat officieel niet, maar sinds de dood van Mahsa Amini op 16 september 

jongstleden, komen mensen daar grootschalig in opstand tegen het regime. 

Conflict is overal. 

 

Daarnaast werden we het afgelopen jaar geconfronteerd 

met crises op allerlei gebied: 

inflatie door hoge energiekosten en stijgende grondstofprijzen 

de stikstofproblematiek, de asielopvang, het tekort aan woningen, aan 

jeugdzorg en aan arbeidskrachten in tal van sectoren. 

Dit alles vraagt veel van ons allen. 

 

  



 4 

En dát in een tijd waarin we eigenlijk alles op alles moeten zetten 

Om die ene, gigantische crisis te keren 

die niet alleen ons, maar alle leven op aarde bedreigt: 

de klimaatcrisis.  

 

De enige manier om dit te keren  

is door samen te werken, 

in gesprek te gaan en te blijven, 

oog en oor houden voor elkaar, 

er als mens te zijn voor de ander. 

Elkaar nabij te zijn. 

Ook als het moeilijk wordt. 

 

Gelukkig zijn we er heel goed in om er voor elkaar te zijn 

en te doen wat gebeuren moet. 

Daar ben ik u allen dankbaar voor. 

 

Lieve mensen, 

 

Het jaar 2022 bood naast zorgen en verdriet,  

ook veel kansen en mooie momenten. 

Er werd door velen hard gewerkt aan uiteenlopende zaken. 

 

In Langbroek werd de riolering vernieuwd, 

waardoor regen- en afvalwater gescheiden kunnen weglopen. 

In Wijk zorgt het systeem ‘BikeScout’ voor iets meer verkeersveiligheid 

bij rotonde De Geer (tenminste als ‘ie het doet ;-)) 

Bij de Ossenwaard in Cothen werd verontreinigde bodem gesaneerd. 
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Na de verkiezingen in maart werd een nieuw gemeentebestuur gekozen 

met nieuwe raadsleden, een brede raadsagenda en een nieuw college, 

bestaande uit de reeds zittende wethouders Wil Kosterman van SamenWerkt 

en Hans Buijtelaar van de VVD. 

Naast hen traden 2 nieuwe bestuurders toe: 

Jan Kuiper van het CDA en Jeroen Brouwer van de SP. 

Van PCG-wethouder Henk Vreeswijk namen we afscheid. 

 

Net als voor corona konden weer evenementen plaatsvinden, 

zoals de Lintjesregen,  

waar zeven inwoners een Koninklijke Onderscheiding kregen opgespeld.  

Op 27 april werd Koningsdag gevierd, 

en Dodenherdenking was weer als vanouds. 

Evenals de jaarlijkse kermis. 

We vierden 900 jaar afdamming van de Rijn 

Met een boek, een symposium en een monument. 

 
Eind augustus kregen we 5 weken asielzoekers te logeren, 

Voor wie geen plek was in aanmeldcentrum Ter Apel. 

Ondanks enkele incidenten rondom de opvang  

kijk ik met trots terug op de warmte en medemenselijkheid 

waarmee deze mensen werden onthaald en opgevangen. 
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Aan het begin van de herfst voelden de vissen in de vijver 

aan de voorkant van dit gebouw 

zich niet meer als een vis in het water.  

De oorzaak was een lek waardoor het vijverwater de grond in liep.  

Op een diervriendelijke manier zijn de vissen elders uitgezet. 

In dezelfde maand werd het evenement ‘We Sluiten de Linies’ georganiseerd, 

waar bezoekers langs belangrijke waterwerken konden wandelen. 

 

Om de nood van inwoners met inkomens  

van 120% tot 150% van het sociaal minimum te lenigen, 

kwamen we in november met een Klanten SpaarPas van € 300,- 

waardoor zowel inwoners werden gesteund, 

als ondernemers aan extra inkomsten werden geholpen 

en hun energierekening konden blijven betalen. 

 

Achter de schermen werd hard gewerkt 

Aan de nieuwbouw in De Geer III, 

aan twee nieuwe brede scholen en een nieuwe gemeentewerf. 

Ook zetten we in op 70 flexwoningen voor mensen 

die op korte termijn een woning nodig hebben.  
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Beste mensen, 

 

Ook dit jaar staat ons een pittig jaar te wachten. 

Door aanhoudende oorlogen, in Oekraïne en de rest van de wereld, 

zullen mensen een veilig heenkomen blijven zoeken in ons land. 

Daarnaast zullen de kosten van levensonderhoud en energie waarschijnlijk 

hoog blijven, evenals de inflatie. 

 

We kunnen dit alles alleen aan 

Als we samenwerken, in gesprek blijven, 

oog en oor houden voor elkaar, 

er als mens zijn voor de ander. 

 

Laten we samen blijven zoeken naar mogelijkheden en creatieve oplossingen. 

Laten we onze aandacht richten op zaken die we kunnen beïnvloeden 

en niet op wat buiten onze invloedssfeer ligt. 

We beschikken over enorme veerkracht en EigenWijksheid 

we hebben veel om dankbaar voor te zijn. 
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Ik begon mijn toespraak met de beloften die ik drie jaar geleden deed 

bij mijn aantreden als uw burgemeester. 

Ook dit jaar zal ik er alles aan doen, 

om die beloften gestand te doen. 

Ik voel mij daarin gesteund en geholpen door 

onze wethouders en gemeenteraadsleden. 

 
Verbindend en daadkrachtig.  

Rechtvaardig en met bestuurlijke aandacht. 

De orde handhavend, 

en met u hoogtepunten van het leven vierend, 

maar vóór alles…….  

nabij te zijn als het nodig is, 

naast u te staan 

en aanspreekbaar te zijn. 

 

Ik wens u allen een gezond, gelukkig en voorspoedig 2023 toe. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


