Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Tom Horn
gemeente Epe, 6 januari 2020
=======================================================
Goedemiddag dames en heren,
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Epe wens ik u allen een gezond en gelukkig 2020.
Toch maar even beginnen met terugkijken op 2019… Het waren voor mij
twee fantastische dagen......en toen begonnen de feestdagen al. Mijn
eerste werkweek van het nieuwe jaar zit er inmiddels op en mijn eerste
officiële handeling op 1 januari was de uitreiking van een Koninklijke
onderscheiding aan de heer Dalhuisen uit Oene. Een mooi begin als
burgemeester. Ik hoop nog veel onderscheidingen uit te reiken de
komende jaren. Dat gaat vast en zeker gebeuren, want wat ik al wel heb
gemerkt, is dat er in deze gemeente uitzonderlijk veel vrijwilligerswerk
wordt verricht. Later op deze avond ook meer hierover tijdens de
uitreiking van de Vrijwilligersprijs. En uiteraard is er de uitreiking van de
Sportprijs en de Heel Epe Beweegt prijs.
De jaarwisseling in onze gemeente is rustig, plezierig en veilig verlopen,
zonder agressie naar hulpverleners. Wel is weer de nodige schade aan
verkeersborden en voorzieningen in de openbare ruimte aangericht.
Helaas was er landelijk gezien weer veel agressie tegen hulpdiensten…
Ik vraag me dan altijd af wat deze mensen bezielt of als het om
minderjarigen gaat, waar de ouders zijn. Ik dank politie, brandweer,
BOA’s en andere hulpverlenende organisaties hartelijk voor hun inzet
voor onze veiligheid.
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KENNISMAKEN
Beste mensen, nu sta ik hier voor u op de traditionele
nieuwjaarsreceptie. En wat vertel je dan als burgemeester in je eerste
Nieuwjaarstoespraak. Ik bedacht me dat als ik in januari 2021 weer voor
u sta, wat zou ik dan in mijn eerste jaar als burgemeester willen hebben
bereikt? Dan wil ik u bijvoorbeeld kunnen vertellen dat ik de
verschillende dorpen en buurtschappen met elk een eigen karakter,
eigen cultuur en geschiedenis beter heb leren kennen. U als inwoners,
bedrijven, instellingen en verenigingen heb leren kennen. Dat ik u kan
vertellen dat we nog steeds een financieel gezonde gemeente zijn en net
als de afgelopen jaren nog steeds een daadkrachtige gemeenteraad en
goed bestuur hebben.
Ik wil met eigen ogen zien wat u beweegt en wat uw bijdrage is aan de
Eper samenleving. Zoals ik al tijdens mijn installatie heb gezegd: Nodig
mij uit, want ik kom graag bij u op bezoek. Om samen met u, de
gemeente en de regio, haar inwoners, bedrijven en organisaties verder
te brengen. Wat mij betreft altijd onder het motto: samen staan we sterk!
Want zoals Marcel ten Hoove in zijn boek 'De ontmanteling van de
democratie' schreef: democratie is de georganiseerde kunst van het
samenleven. De mate van sociale integratie is een indicator van de staat
van de democratie. Hoe beter zij op orde is, hoe groter de kans dat de
mensen zich in de samenleving thuis voelen en met anderen kunnen
samenleven, ook als zij anders zijn. (einde citaat)
Wat dat betreft zit het wel goed met de democratie in Epe!
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VERTROUWEN
Ik wil in mijn eerste jaar samen met de gemeenteraad, het college en het
ambtelijk apparaat een bijdrage hebben geleverd aan het versterken van
het vertrouwen van u in de gemeente en als dat nodig is het vertrouwen
helpen te herstellen. Het vertrouwen van u allemaal is immers cruciaal
om samen een prettige woon-, werk- en leefomgeving te creëren en te
behouden. Zo ben ik van mening dat de overheid altijd actief moet
communiceren over het waarom van haar keuzes en haar besluiten moet
motiveren. En niet in ambtelijk-juridische taal, maar helder en duidelijk,
zodat iedereen het begrijpt én er eventueel begrip voor kan opbrengen.
Persoonlijk hoop ik als burgemeester uw vertrouwen te winnen. Ik vind
het hierbij belangrijk dat ieder mens zich gezien en gehoord voelt, dat er
ruimte is voor eigen initiatief en het tonen van daadkracht. Mijn deur
staat open, niet slechts om mensen te ontvangen, maar ook voor mij om
eropuit te gaan en u te ontmoeten.
INWONERPARTICIPATIE
Er zijn onder de bezielende leiding van mijn voorganger Hans van der
Hoeve al mooie stappen gezet op het gebied van inwonerparticipatie. Ik
heb begrepen dat er al veel voorbeelden van gerealiseerde projecten zijn
die samen met de samenleving zijn opgezet en uitgevoerd.
Inwonerparticipatie en Communicatie is een belangrijk onderdeel van
mijn portefeuille en hierbij kunt u mij en de gemeente helpen, want u
weet vaak beter dan wij wat er goed gaat, wat er nodig is, wat beter kan
en hoe we dat moeten doen. U mag van ons verwachten dat we onze
inwoners bieden waar ze recht op hebben of wat nodig is.
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Dat betekent voor ons ook dat we niet moeten schromen om met een
kritische blik naar onszelf te kijken, moeten durven vernieuwen, loslaten
en vooral terugkoppelen.
Met het actieplan inwonerparticipatie gaan we aan de slag met de
adviezen van onze inwoners. Aan de top drie van de adviezen zal het
komende jaar de meeste aandacht worden besteed. Het gaat om de
volgende adviezen:
 ‘leg de spelregels uit bij inwonerparticipatie’,
 ‘maak gebruik van deskundigheid in de samenleving’ en
 ‘geef tijdige terugkoppeling’.
De gemeente zal aan het begin, tijdens en aan het einde van een project
duidelijker communiceren en inwoners zullen terughoren wat er met hun
inbreng bij een project al dan niet is gedaan. Ook zal de website
aangepast worden met informatie over inwonerparticipatie en specifieke
projecten. Er is niet alleen extra aandacht voor de betrokkenheid, maar
ook voor de deskundigheid uit de samenleving.
Als start richten we ons nu op vier projecten om de adviezen toe te
passen:
 het uitvoeren van het grondstoffenplan,
 het opstellen van de Omgevingsvisie,
 de gebiedsontwikkeling “Renderklippen” en
 het opstellen van de visie op dienstverlening.
Over de resultaten zullen we merkbaar communiceren in 2020 en de
laatste stand van zaken in januari 2021 tijdens mijn tweede
Nieuwjaarstoespraak.
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Welke naam er ook aan wordt gegeven: de essentie van participatie is
samen verantwoordelijkheid nemen voor een breed gedragen uitkomst.
Dat is anders dan je eigen gelijk halen. Ook dat vraagt vertrouwen in
elkaar. Elkaar serieus nemen, naar elkaar luisteren, elkaars rollen en
verantwoordelijkheden onderkennen en samen de uitkomst omarmen.
En op enig moment de uitkomst van een debat accepteren, ook als die
voor sommigen minder bevredigend is.
We moeten blijven beseffen dat de aanpak voor het ene plan of dossier
niet zonder meer werkt voor een ander plan of dossier. Dus maatwerk
per project en per doelgroep is belangrijk en we willen vooral leren van
de dingen die we beter of anders hadden moeten doen. Help ons daarbij.
Dit betekent wel dat we op een fatsoenlijke manier met elkaar in gesprek
moeten blijven. Zowel in het persoonlijke als bij het digitale contact. Mijn
oproep is: doe het met respect of doe het niet!
Dames en heren,
De komende tijd zal er voor mij één zijn van kennismaken, informatie
vergaren, de weg (letterlijk en figuurlijk) weten te vinden in de dorpen en
buurtschappen, dossiers eigen maken en vooral mijn eigen visie vormen
op de grote opgaven en kansen die er liggen in onze gemeente. Die visie
wil ik mede vormen op basis van gesprekken met zoveel mogelijk
betrokkenen. Zowel intern als extern.
Op dit moment kan en wil ik dus nog geen inhoudelijke uitspraken doen
over specifieke dossiers, maar kijk ik goed rond en luister vooral.
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AFSLUITING
Ik kom tot een afsluiting. 2020 wordt een bijzonder jaar aangezien we
dan 75 jaar vrijheid vieren, ook in onze gemeente. Zo organiseert de
Stichting Vrijheid in de Gemeente Epe herdenkende, vierende en
educatieve activiteiten om gezamenlijk stil te staan bij het feit dat de
gemeente Epe op 17, 18 en 19 april 1945 is bevrijd. Ik wens iedereen
veel genoegen bij deze activiteiten en laten we ons blijvend inzetten voor
onze vrijheid en het doorgeven daarvan. Zodat wij, onze kinderen, de
kinderen van onze kinderen en ga zo maar door, ook deze vrijheid
mogen ervaren.
Ikzelf kijk er naar uit om samen met u allen de komende jaren te werken
in deze prachtige gemeente met zoveel gemeenschapszin.
Ik hef graag met u het glas op een goed, gezond en gelukkig 2020.
Dank u wel.
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