Toespraak van de burgemeester van Almelo, de heer Arjen Gerritsen, tijdens het nieuwjaarsfestival in het stadhuis op
zaterdag 5 januari 2019

Hartelijk welkom allemaal! Het is mooi om te zien dat u vanmiddag met zoveel mensen hier naar toe
bent gekomen om samen het nieuwe jaar in te luiden. Ook dit jaar doen we dat weer met een
gevarieerd nieuwjaarsfestival in ons Huis van de Stad. Want dat is ons de afgelopen jaren prima
bevallen. En ik hoop, u ook! We zijn hier bij elkaar met allemaal verschillende mensen, zo divers als
de Almelose samenleving is, maar we hebben allemaal één ding gemeen: onze betrokkenheid met
Almelo. Betrokkenheid met de stad, met Bornerbroek en Aadorp, met de wijk en de buurt waarin
we wonen en werken. En betrokkenheid met de mensen. Met onze buren dichtbij of met anderen
verder weg. Ook onder de aanwezigen hier zie ik veel mensen die hun betrokkenheid in de praktijk
brengen in woord en daad. Als ondernemer, bij een groot bedrijf of in het midden- en klein bedrijf,
als bestuurder of medewerker van maatschappelijk betrokken organisaties of als vrijwilliger bij één
van de vele stichtingen of verenigingen in onze stad.
Tot mijn grote plezier zijn we gezegend met een rijk verenigingsleven, wat best bijzonder is voor een
relatief grote gemeente als Almelo. Dat toont de verbondenheid van onze gemeenschap.
Gisteravond nog was ik te gast bij ASV ’57, de perfect georganiseerde, goedlopende voetbalclub in
Aadorp. Wat een plezierige club! Binnenkort brandt het carnaval los bij de jubilerende 44-jarige
carnavalsvereniging in Bornerbroek, hetzelfde dorp dat zijn eenheid viert met de schitterende
Pinksterfeesten! In de wijkcentra in de stad, op de sportparken, overal zie je bloeiende verbanden
van enthousiaste mensen die met elkaar een hobby of sport beoefenen, die met en voor elkaar
zorgen. Dat alles maakt onze gemeenschap veerkrachtig en toekomstbestendig. Wat er ook gebeurt,
wat voor tegenslag ons ook overkomt, we knokken ons er altijd weer uit. Dankzij onze
gemeenschapszin en onze betrokkenheid met de stad of het dorp waarin we wonen. Graag maak ik
van deze feestelijke gelegenheid gebruik om tegenover u namens het voltallige gemeentebestuur
onze grote waardering uit te spreken naar alle mensen die zich vrijwillig hebben georganiseerd in
allerlei maatschappelijke verbanden. Die wij in jargon het ‘maatschappelijk middenveld’ noemen,
maar die feitelijk simpelweg de kurk zijn waarop onze gemeente drijft. Deze (gelukkig talloze)
mensen houden de boel bij elkaar in onze gemeenschap. Dag in, dag uit! Zij maken de stad. En
tegelijk vormen zij een belangrijke pijler van onze democratie omdat ze individueel en collectief in
staat zijn onze politieke besluitvorming te beïnvloeden. Op het gebied van sport, cultuur,
bedrijfsleven, economie of op sociaal gebied. En ik roep u op: blijf ons vooral kritisch en constructief
volgen. Want een sterk maatschappelijk middenveld is de basis voor een voorspoedige ontwikkeling
van de stad.
De overheid heeft die zelfbewuste organisaties hard nodig. Want het is niet meer zo dat in het
stadhuis kan worden gedacht dat we alles toch beter weten. Dat we alles in de samenleving kunnen
en moeten regelen. Dat is niet de taak van de overheid! De gemeente is er om ontwikkelingen
mógelijk maken, niet moeilijker. Dat vergt terugtreden en er van af blijven als dingen op eigen kracht
goed gaan. De overheid wint vertrouwen door het te geven. Aan mensen die initiatieven nemen in
hun wijk of buurt, aan ondernemers die de handen ineen slaan om hun winkelgebied te verfraaien.
Wij realiseren ons in het stadhuis steeds beter hoeveel kracht, energie en inventiviteit er in de
samenleving zit. Wij geloven in de kracht, de competenties en de talenten van iedere Almeloër.
Neem bijvoorbeeld het initiatief ‘Start je winkel’ dat een vliegende start geeft aan beginnende
ondernemers in de binnenstad. Of neem het Bewonersinitiatief in de Hagedoornschool, een breed
gedragen burgerinitiatief van buurtbewoners, volhardend in hun eigen overtuiging, die gewoon

prettig willen wonen en een plek willen hebben waar ze naar toe kunnen. Een buurtkamer midden
in het Nieuwstraatkwartier, een wijk met een geweldige toekomst, juist dankzij de inzet van
bewoners en ondernemers ter plaatse! Het gemeentebestuur moet bewaken dat de samenleving
van de inwoners is en niet andersom. Dit gebouw en daarin alle deskundigheid, alle inzet, alle
creativiteit
die onze medewerkers elke dag laten zien, is er daarom voor u. Om het u mogelijk te maken in uw
wijk of buurt initiatieven te nemen, om de ruimte te bieden met uw bedrijf of winkel te groeien. Dat
is de boodschap die we u willen geven. Dat vergt dat we elkaar hier in huis, maar ook in ons contact
met u, goed verstaan.
Over de doelstelling kan geen discussie zijn: in Almelo kan, mag en moet iedereen meedoen!
Iedereen heeft competenties en talenten. Iedereen kan op zijn eigen manier meedoen en bijdragen
aan een beter, plezieriger en mooier Almelo. Ook jongeren. Voorál jongeren, zou ik zeggen. Laten
we vaker een beroep doen op hen. Wist u dat bijna de helft van de jongeren op de één of andere
manier actief is als vrijwilliger? Bijvoorbeeld de leden van de jongerenraad, die zich gevraagd en
ongevraagd bemoeien met de politiek. En Laura van Leeuwen van zeventien en Ruben Slaat, van
zeven jaar. Prachtige voorbeelden van actieve jongeren. Allebei hebben ze zich op bijzondere wijze
ingezet voor anderen of voor de stad. Zij maakten vrijwilligerswerk stoer. Ze zijn dan ook
uitgeroepen tot de winnaars van de Junior Stadsprijs van 2018 en daarmee twee jaar lang
juniorburgemeester van Almelo. Zo zijn er nog veel meer maatschappelijk actieve jongeren in
Almelo. Laten we proberen hen meer te betrekken bij onze stad. Laten we meer en vaker gebruik
maken van wat ze weten, wat ze kunnen en hoe ze naar hun toekomst kijken.
Aan het begin van het nieuwe jaar kunnen we met optimisme en met nieuwe energie vooruit kijken.
Het gaat goed met Almelo. Steeds minder mensen zijn aangewezen op een uitkering. Het aantal
banen groeit. Almelose ondernemers winnen prestigieuze prijzen voor hun vernuft en vakmanschap.
Bedrijvigheid in Almelo staat in nationale en zelfs internationale belangstelling. In de wijken en
dorpen zie je dat overal nieuwe huizen worden gebouwd. Er wordt op indrukwekkende manier
gewerkt aan een nieuwe binnenstad. De evenementen vliegen je om de oren, onlangs nog het zeer
succesvolle Bethlehem Boulevard! Een gang door de stad geeft je het gevoel dat we aan een nieuw
begin staan, beste mensen! Voor onszelf en voor de regio waarvan we onverbrekelijk deel uitmaken.
Onze werkgelegenheid is werkgelegenheid voor Twente. Ons onderwijs, in al z’n diversiteit, is
onderwijs voor Twente, onze zorgvoorzieningen, schouwburgen, culturele instellingen, ze zijn er
voor Twente. Dat maakt het belang van de dingen die we doen ook vele malen groter dan we zelf
vaak zien.
Maar terug naar hier: de stad wordt niet gemaakt door stenen en beton. De stad is niet een
optelsom van banen en onderwijsinstellingen. De stad bestaat niet omdat er een ziekenhuis of een
theater is. De stad wordt gemaakt door mensen. Van allerlei pluimage, uit alle windstreken. Die
mensen staan centraal. Als er dingen goed gaan dan is het om hén perspectief te bieden. Werk,
kansen voor hun kinderen, groei, zekerheid. Dat is waar we het met elkaar voor moeten doen! Het is
goed om hier samen te zijn. Het is goed (en volgens mij ook heel erg prettig) om op de drempel van
het nieuwe jaar elkaars hoop en toekomstverwachting te delen en met elkaar te praten over hoe we
samen verder gaan. En ik zie er naar uit om die gesprekken niet alleen vandaag maar het hele
komende jaar nog veel en vaak met u te mogen hebben!
Ik wens u allen veel heil en zegen toe in het nieuwe jaar!

