
Nieuwsgierigheid en Respect 

 

Voorzitter, geachte leden van de gemeenteraad en het college, medewerkers van de 

griffie, alle andere collega ambtenaren, toehoorders op de publieke tribune en de 

mensen die ons volgen via de digitale snelweg, goedenavond. Toen burgemeester 

Petter werd geïnstalleerd wenste hij ons drie politieke deugden toe: moed, 

betrokkenheid en eerlijkheid. Ik zou daar graag twee wensen aan toevoegen. 

 

Nieuwsgierigheid en Respect 

 

Toen een journalist aan Albert Einstein vroeg, hoe hij zo geleerd was geworden, 

antwoordde hij ‘dat komt door mijn moeder die mij elke dag vroeg “en, Albert, heb je 

nog een goede vraag gesteld op school?” Ik ben daardoor vooral nieuwsgierig 

geworden’ 

Ik wens de gemeenteraad diezelfde nieuwsgierigheid toe. Want de nieuwe inzichten 

en innovatieve oplossingen die dat oplevert zullen zeker nodig zijn. Onze samenleving 

verandert snel. Het grote aantal mensen dat op de vlucht is, doet een beroep op onze 

solidariteit. Dat zorgt voor druk op de arbeidsmarkt en op onze voorzieningen. Het 

valt al niet iedereen even gemakkelijk om te delen en daar komt nog bij dat andere 

culturen de integratie bemoeilijken. Ook het aantal ouderen neemt toe, de zorg staat 

onder druk. En nog steeds hebben te veel mensen geen werk, of uiterst onzekere 

arbeidscontracten. Onze op olie gebaseerde economie verandert snel naar een 

duurzamere vorm. Consumenten bewegen van bezit naar gebruik en door 

robotisering en automatisering verdwijnen er meer banen dan er bij komen. Kortom 

een uiterst dynamische omgeving met veel uitdagingen die vraagt om nieuwsgierige 

bestuurders. 

 

De kern van succesvol samenleven is volgens mij, naast betrouwbaarheid en 

openheid, ook respect. Niet die platgeslagen term die op straat is gedevalueerd tot 

een inhoudsloze, bijna achteloze vorm van waardering of ontzag. 

Nee, ik moest denken aan een Heidag van het college en het presidium. Ter 

geruststelling dat was gewoon hier in de stad. Daar stond op het bord een aantal 

suggesties om respect te omschrijven, die ik graag met u deel. 

Respect is: 

- stilstaan bij (andere) ervaringen 

- het horen van goede bedoelingen 

- oog hebben voor gevoelens 

- oppakken van betekenissen en 

- het horen van veranderingswensen 



Daaronder stond de zin: 'Respect is taal vinden om te verrijken in plaats van te 

verarmen.' Ik spreek de wens uit dat de gemeenteraad daarin vaak zal slagen. Dan 

zullen besluiten, zowel in dit huis als daarbuiten, op meer draagvlak kunnen rekenen. 

 

Er verandert veel en dat vraagt om een betrouwbare overheid met een goed oog en 

oor voor wat er leeft binnen de gemeenschap. Bestuurders en ambtenaren tússen de 

mensen. In deze turbulente tijden een actieve bijdrage leveren aan mijn eigen 

gemeenschap zie ik niet alleen als een enorme uitdaging, maar misschien wel als een 

roeping. En dat blijf ik ook doen. Zij het in de toekomst op een andere, meer 

uitvoerende, manier. 

Ik ben gevraagd voor een aantal opdrachten die ik heel graag op me neem. Als 

raadslid koos ik eerder fiscaal voor het 'fictieve werknemerschap' van deze 

gemeente. Die fictie verdwijnt nu, want ik treed in dienst van de gemeente. Maar ik 

blijf in beide gevallen dienstbaar aan mijn gemeenschap. Daar mag u op rekenen. 

 

Voorzitter, leden van de gemeenteraad en in het bijzonder mijn partij de Partij van de 

Arbeid, leden van het college, het was een eer en een genoegen om deel uit te 

mogen maken van dit stadsbestuur. Ik mocht daarin een prominente rol spelen en 

heb daarvan enorm veel geleerd. Dat mij dat is gegund, daar ben ik mijn gezin, mijn 

ouders, mijn familie, mijn kiezers en u allen dankbaar voor. Het hele leven gaat om 

gunnen. Ik gun u, Bergen op Zoom en al haar inwoners het beste en zal daar met veel 

plezier ook in de toekomst mijn steentje aan blijven bijdragen. Het gaat u goed. 

 

 

Ad van der Wegen 


