Nieuwjaarstoespraak burgemeester Haan, dinsdag 2 januari 2018
Dames en heren,
Allereerst wil ik iedereen een sprankelend en vooral gezond 2018 toewensen, ook namens
mijn vrouw Ruth. Ik hoop dat u samen met uw familie fijne feestdagen heeft beleefd.
Misschien bent u wel naar de Kerstmarkt geweest of naar het Kerstnachtzingen in onze
mooie historische binnenstad?
Want daar blijf ik me oprecht over verbazen: wat is Maassluis toch een prachtige en heerlijke
stad om in te wonen. Wij wonen nu meer dan twee jaar in Maassluis en we voelen ons hier
echt thuis. Ik heb ooit gezegd dat ik ‘Sluizer’ wilde worden. Dat kan natuurlijk niet, ik ben
hier niet geboren... Maar inmiddels ben ik me wel een beetje ‘Sluizer’ gaan voelen!
Het enige eigenlijk wat ontbrak voor een echt Charles Dickons-achtige sfeer tijdens de
feestdagen, was een laagje sneeuw. Ik heb hiervoor op Twitter Gerrit Hiemstra nauwlettend
in de gaten gehouden, maar helaas: “0 procent kans op een Witte Kerst”, was op een
gegeven moment de melding.
Voor de sneeuw heb ik Gerrit Hiemstra, en voor de verkiezingskoorts heb ik…. de barometer
van de schriftelijke vragen! Daarvoor heb ik gekeken naar het aantal vragen van de politieke
partijen van de laatste zes maanden en die vergeleken met dezelfde periode in 2016. Dames
en heren…, en dit is geen fake news…. ik constateer een stijging van de artikel 51-vragen met
maar liefst 88 procent! [periode juli-dec 2016 18 vragen; juli-dec 2017 34 vragen] Dat kan
maar één ding betekenen, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan! Het feest van de
lokale democratie is weer losgebarsten op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van
woensdag 21 maart a.s. En ik denk dat iedereen hier, zeer nieuwsgierig is naar de uitslag op
die woensdagavond. Wat wordt de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad en hoe gaat
het nieuwe college er een paar weken later uit zien? Ik weet zeker dat we allemaal maar één
belang hebben: er samen ervoor zorgen dat Maassluis een nog mooiere en betere stad
wordt om in te wonen, te werken en te recreëren.

Om nog even terug te komen op die stijging in het aantal schriftelijke vragen… ik maakte er
net een grapje over, maar ik kan natuurlijk niet ontkennen dat in het afgelopen jaar kwesties
speelden die zeer zeker vragenswaardig waren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan De Vloot en De
Vliet, de vissterfte in de Zuidvliet, maar zeker ook aan de Hoekse Lijn. We gebruiken in de
Maassluise politiek gelukkig niet vaak termen als ‘boos’ en ‘woest’, maar de maandenlange
vertraging kan hier op het stadhuis, maar zeker ook in de stad, op niet al te veel begrip
rekenen en dan druk ik me nog voorzichtig uit. Het is voor al die mensen die elke dag naar
hun werk moeten en daarvoor afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, verschrikkelijk
slecht nieuws dat de metro pas in het laatste kwartaal van dit jaar gaat rijden. Maassluis
wordt als meest veraf gelegen gemeente van Rotterdam het zwaarst getroffen door de
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vertraging. De voltallige gemeenteraad en het college eisen dan ook van de gemeente
Rotterdam en de Metropoolregio dat er met spoed maatregelen worden genomen om onze
reizigers tegemoet te komen. En dat gaat natuurlijk verder dan een gratis kopje koffie!

Gelukkig was er afgelopen jaar ook veel positief nieuws. Zo werd Theater Koningshof gered
en heeft nu zelfs prachtige stoelen. Winkelcentrum Koningshoek is bijna af en ik merk nu al
groot enthousiasme, zelfs trots in de stad.
Ook op het vlak van recreatie en toerisme is veel gebeurd. Onze slogan ‘Ervaar Maassluis’
raakt goed ingeburgerd. Steeds meer stichtingen maken hiervan gebruik. Een mooi
voorbeeld is de Stichting Sleepboothaven Maassluis die er in 2017 in slaagde met een hele
vloot van sleepboten uit Maassluis mee te doen op de Wereldhaven dagen. Gedurende het
hele weekend wapperde in de Rotterdamse haven de vlag van Ervaar Maassluis fier op de
aangemeerde schepen uit Maassluis. U kunt zo dadelijk kijken naar de film die hierover is
gemaakt. Ook wil ik graag noemen de opening begin 2017 van het pand ‘Maassluis Info’ op
Nieuwstraat 2. Dit is het hart geworden van Ervaar Maassluis. Er wordt erg veel gebruik van
gemaakt en menig vrijwilliger meldt zich. Inwoners en toeristen kunnen hier terecht voor
informatie over wonen, werken en recreëren in Maassluis.

En over wonen gesproken…. U weet wellicht dat ik meer een avond- dan een ochtendmens
ben. Maar er is één wekker waar ik vrolijk wakker van word: het gedreun van heimachines,
dat klinkt als muziek in mijn burgemeestersoren. Want dat betekent namelijk dat de
huizenbouw in Maassluis doorgaat, en wel in een verhoogd tempo. Dat gebeurt in de
Burgemeesterswijk, in Het Balkon, in Sluispolder-West, in Wilgenrijk en straks bij de nieuwe
wijk de Kade. Vind je dit nu ook terug in het aantal inwoners van Maassluis?
Het antwoord is ‘ja’. De laatste jaren neemt het aantal inwoners jaarlijks met zo’n 100 toe. In
2017 groeide de stad van 32.448 inwoners naar 32.526.

Dames en heren, voordat we het glas heffen op het nieuwe jaar wil ik nog
terugkomen op de jaarwisseling. Volgens sommige berichten is die ‘rustig’ verlopen. De
werkelijkheid is dat in onze Rotterdamse regio de politie op volle sterkte is, de brandweer
750 keer is uitgerukt en de ambulances 150 keer. Het blijft natuurlijk van de gekke dat
sommige lieden menen dat het normaal is om vuurwerk te gebruiken om allerlei zaken op te
blazen, ook in onze stad. Wat mij betreft wordt het consumenten knalvuurwerk, maar ook
het afschieten van vuurpijlen gewoon verboden. Ik ondersteun dan ook de aanbeveling van
de Onderzoeksraad voor de Veiligheid om dit soort vuurwerk te verbieden.
Graag wil ik alle hulpdiensten bedanken voor hun fantastische inzet, niet alleen in de
oudejaarsnacht, maar gedurende het hele jaar. Het is zwaar werk, je maakt soms
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verschrikkelijke gebeurtenissen mee en het lukt niet altijd om je werk niet mee naar huis te
nemen. Mannen en vrouwen van de hulpdiensten: bedankt! Chapeau!
Over chapeau gesproken… Wie o wie krijgt dit jaar de Chapeau? Wie heeft zich het
afgelopen jaar in Maassluis positief onderscheiden?
Meestal heeft degene die de Chapeau krijgt al een paar grijze haren, maar ik kan alvast
verklappen dat hij of zij nog knalblond is!
Het is iemand die heel makkelijk verbindingen legt, iemand die van aanpakken weet en een
persoon met een groot hart voor Maassluis. Hij, het is een hij, maakte naam met het
Filmfestival Maassluis en Waterweg Pop dat afgelopen jaar, na drie jaar gelukkig weer
terugkeerde. Hij is ook iemand die durft te dromen. Zo wil hij in 2020, als het Filmfestival
tien jaar bestaat, een zogeheten drijf-in (dus geen drive-in) organiseren. “Gewoon hier in de
haven van Maassluis” heeft hij hierover gezegd. “Vanaf je bootje vaar je dan door de
heropende Monstersche Sluis en kijk je naar een film die vanaf de kade wordt getoond.”
Dames en heren, dat lijkt me een fantastische ervaring; dat je vanaf het water kijkt naar
Michiel de Ruyter, met onze historische haven als achtergrond!
Dames en heren, u heeft het waarschijnlijk al geraden. De Chapeau 2018 gaat naar… Guus
Paalvast!

Toost: op een goed jaar voor Maassluis en haar inwoners: proost!
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