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Basistekst beëdiging A.A.M.M. (Jos) Heijmans als burgemeester van Weert 14 oktober 2011
Geachte heer Heijmans,
Mevrouw Heijmans, familie
Leden van de gemeenteraad en college,
Dames en heren

Wij delen een bijzondere dag. 1 oktober 2011 was de dag dat wij beiden een pracht van een
ambt mochten aanvaarden. U als eerste burger van Weert en ik als gouverneur van Limburg.
Ook deze dag zal in ieder geval ik niet licht vergeten. Want vandaag mag ik voor de
allereerste keer in die hoedanigheid de eed afnemen van een burgemeester. Hoe toepasselijk
is het dat dit juist de burgemeester betreft van de Poort van Limburg.
Voor mij is dit een volledig nieuw ambt; u bent al meer ‘gepokt en gemazeld’. Dit wordt
immers uw derde burgemeesterspost. Het verhaal gaat dat u destijds voor uw eerste
benoeming als burgemeester van Haelen uw allereerste kostuum aanschafte. Tot die tijd
droeg u enkel spijkerbroeken en verbeterde u iedereen die u met meneer aanspraak met
“Noem me maar gewoon Jos”. Zo vond u (nu nog?). U bedankte ook voor het lidmaatschap
van de Rotaryclub en ging gewoon lekker voetballen bij het Haelense veteranenelftal. Uw
twitteraccount – ook dat hebben we gemeen, want ook ik twitter – rept niet meer over
voetballen; maar positioneert u als een democraat die golft, trimt en kippen houdt. Ik vermoed
dat het laatste te maken heeft met het vele pluimvee dat Bernheze huisvestte? In dat geval
verwacht ik binnenkort een wijziging in uw twitteraccount naar paardenhouder. Iedereen in
Nederland weet immers sinds Koninginnedag 2011 dat Weertenaren vooral paarden houden.
Wie herinnert zich niet de uitbundige lach van prins Willem Alexander als hij die dag achterop
een marathonkar springt en koetsier en paarden aanmoedigt nog een tandje bij te zetten?
Een prachtig plaatje ter promotie van Weert als paardenstad.
Uw bestuurlijke carrière als gemeenteraadslid en wethouder startte in uw geboorteplaats, het
Brabantse Steenbergen. Maar uw hart is voor Limburg gaan kloppen in Haelen. U keert dan
wel terug naar Brabant voor uw tweede burgemeesterspost; maar in de krant stond dat u
euforisch was dat u terug mocht naar Midden-Limburg. U heeft vast een gat in de lucht
gesprongen. En kijk, dan hebben we weer wat gemeen. Naar Limburg zak je immers niet af,
zoals ik vorige week in mijn installatietoespraak zei, maar stijg je op.
Ja dat over uw euforie stond in de krant. En nou roep ik zelf ook geregeld dat mijn gehoor niet
alles moet geloven wat daarin staat; in ieder geval niet wat er over míj wordt geschreven.
Toch hoop ik in uw geval dat Weertenaren krijgen wat ze over u schrijven: charismatisch,
enthousiast, doorzettingsvermogen, ambitieus, sociaal vaardig, communicatief sterk,
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benaderbaar, joviaal, staat ‘tussen de mensen’, heeft humor en is Limburg-minded. Dat zijn
allemaal prachtige eigenschappen waarmee Weert haar wens vervuld ziet voor een echte
burgervader die zijn stad door mooie én lastige tijden kan leiden.
Maar er doen nog meer – naar ik hoop – waarheden over u de ronde. Zoals ‘Hij denkt niet in
hokjes, maar over de regio als geheel’ en ‘hij wil samenwerking écht in hoofdletters op de
agenda zetten; zowel binnen Weert als ver daarbuiten’. U noemt dat samenwerken met
respect voor elkaars belang. “Want het is een illusie te denken dat je allemaal hetzelfde bent.
Weert is geen Maasgouw en Roermond is geen Leudal.” Ik ben het grondig met uw woorden
eens. Het zijn juíst verschillen die ons uitdagen tot betere prestaties. Uw insteek zal zeker
van waarde zijn bij de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg, waarbinnen met name de relatie
tussen Weert en Roermond van bijzonder belang is.
Ik ben deze week mijn Limburgtour gestart. Een tour waarbinnen ik de ziel en trots van alle
Limburgse gemeenschappen wil proeven; op 2 november keer ik hiervoor terug naar Weert.
Al heeft deze stad dit jaar met Koninginnedag haar trots al op een zeer bijzondere wijze aan
de rest van Nederland getoond. Niet protserig, of schreeuwerig maar op een hele bijzonder
warme, maar vooral professionele wijze. Die geweldige presentatie – gedeeld met Thorn –
heeft menig Limburger weer trots laten zijn op zijn provincie.
Dat neemt niet weg dat Weert geen werk aan de winkel voor u heeft. Minstens tien grote
dossiers liggen voor u klaar. Zo zult u snel in de FLOW moeten komen. Want onder dit motto
van ‘Flexibel en Ondernemend Weert’ staat de gemeente voor een forse reorganisatie. Geen
eenvoudige opgave.
En natuurlijk het behoud van de KMS voor Weert. Deze week is het plan gelanceerd om het
kazerneterrein ook open te stellen voor opleidingen op het gebied van ‘vrede en veiligheid’ en
sport. Onder dit plan hebben de gemeente, de opleidingen én de provincie hun handtekening
gezet. Met deze combinatie moet Defensie te overtuigen zijn dat de exploitatiekosten van het
KMS-terrein fors omlaag kunnen. En de bij Weert horende militaire academie voor deze stad
behouden moet blijven.
Weert mag erop rekenen dat de handtekening van de provincie niet alleen staat voor warme
sympathie, maar ook voor inhoudelijke steun.
Vorige week heb ik mijn voorganger Léon Frissen geroemd om zijn vasthoudend aandacht
voor het thema bestuurlijke integriteit. Het is mede aan hem te danken dat u en ik in de
toekomst een belangrijke rol krijgen in het handhaven van deze integriteit. Ik verzeker dat dit
thema ook bij mij hoog op de agenda staat. Waarbij ik ook en vooral het verschil van inzicht
over de grenzen van integer handelen wil slechten. Als een bestuurder in de spiegel kijkt,
moet hij niet alleen zichzelf recht in de ogen kunnen kijken; maar ook in die van de burger.
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Zich afvragen of die ogen hetzelfde zien. Ik hoop van harte dat we ook hierin elkaars gelijke
zijn. Uw pedagogische achtergrond zet u misschien zelfs een streepje voor.
Dames en heren, Jos Heijmans, we hebben een kloof te dichten tussen overheid en burger.
Daarvoor hebben we inderdaad bestuurders nodig zoals u die toegankelijk zijn en tussen de
mensen kunnen staan. Ik begrijp dat u van binnen naar buiten gaat kennismaken. Eerst op
het stadhuis en dan de wijken en de dorpen in; waar de Weertenaren als het goed is uw
aanspreekbaarheid gaan meemaken. Ik hoop dat die dialoog op gang komt, want die
communicatie is broodnodig om kloven te overbruggen. De krant heeft Weertenaren
uitgedaagd een brief aan u te schrijven over wat ze van uw willen. Ik weet niet of u zelf achter
deze oproep zit; maar het lijkt me dat het voldoende stof kan opleveren voor een goed
gesprek. Ik hoop het; want toenadering kan alleen tot stand komen door elkaar echt te leren
kennen. Dat geldt voor man en vrouw, dat geldt voor collega’s, voor buren en voor
bestuurders en burgers.
Dames en heren,
Zoals gezegd keer ik op 2 november terug om Weert en u beter te leren kennen. Uiteraard
verheug ik me op de beroemde Weerter vlaai. Ik had een beetje gehoopt dat onze
kennismaking zou samenvallen met uw even beroemde kermis, maar die heeft u helaas net
nog even voor 1 oktober gevierd. Maar ik twijfel er niet aan dat u mij op 2 november gaat
boeien. Ik zie ernaar uit.
Jos Heijmans,
Het is vandaag 14 oktober; toevallig ook de dag dat uw partij D66 45 jaar geleden werd
opgericht. Laten we het als een mooi verjaardagscadeau beschouwen dat Limburg vandaag
weer een burgemeester van deze signatuur rijker wordt.
En nu gaan we over naar de eed. Ik wens u en alle Weertenaren een samenwerking in
hoofdletters toe. Een samenwerking die succes en geluk mag brenegn. En een
succesverhaal wordt waarvan ik en alle Limburgers mogen leren.

