Nieuwjaarstoespraak burgemeester Haan, donderdag 3 januari 2019
Dames en heren, jongens en meisjes,
Wat geweldig om zoveel mensen hier in de Koningshof te zien! Allereerst wil ik u en heel Maassluis
namens het gemeentebestuur en mijn vrouw Ruth een sprankelend en vooral gezond en liefdevol
2019 toewensen!
De nieuwjaarsreceptie is dit jaar, zoals u heeft gemerkt, anders van opzet. Het past ook beter bij de
nieuwe rol van de gemeente, denk ik. Hup het stadhuis uit, de stad in! Dáár gebeurt het, daar woont,
werkt en recreëert u! Hier in de Koningshof krijgt u daarom een geweldige show van, voor en door
Maassluizers! En heeft u toch heimwee naar de oude opzet? Geen nood! Na de show start de
traditionele receptie waarin de wethouders, mijn vrouw en ik u de hand hopen te schudden.
Afgelopen jaar heeft u een nieuw stadsbestuur gekozen. Zowel in de gemeenteraad als in het college
van burgemeester en wethouders is een nieuwe generatie politici aan boord gekomen. Ik merk elke
dag dat er nu een nieuwe, jonge ploeg wethouders is gekomen. Corine Bronsveld, Gerard van der
Wees, Sjoerd Kuiper en Fred Voskamp zitten vol ambitie, ideeën en daadkracht. Die eerste maanden
is het tapijt op de bestuursverdieping behoorlijk versleten; zo hard renden ze van afspraak naar
afspraak om iedereen in het stadhuis en daarbuiten nog beter te leren kennen. De eerste
begrotingsbehandeling is in goede sfeer verlopen én unaniem aangenomen. Dat we in onze raad met
respect met elkaar debatteren op de inhoud, is iets waar ik ontzettend trots op ben.
Gelukkig is er over het afgelopen jaar nog veel meer goed nieuws te melden. Ik denk aan de
heropening van de Monstersche Sluis: wat een mensen, wat een blijdschap, wat een geweldig
moment was dat! Open Monumentendag was een ander mooi moment waarbij veel Maassluizers de
Strijd om de Sluizen hebben meebeleefd en de burgemeester zich weer mocht verkleden.
Geweldig was ook de stoere Maassluise vloot met tien schepen die tijdens de Wereldhavendagen in
Rotterdam onze stad vertegenwoordigde. Een perfect voorbeeld hoe Maassluizers kunnen
samenwerken om iets moois voor elkaar te krijgen. Een ander voorbeeld van een echt Maassluis’
initiatief is natuurlijk de Furieade. In 2019 vieren we voor de veertigste keer de Furieade. Het wordt,
zeker weten, een extra bijzondere editie!
Verder was Maassluis uiteraard tijdens de kerstperiode ook dé stad om kerst te vieren met de
lichtjesavond, de kerstmarkt en het kerstnacht zingen. Zoveel evenementen met zoveel bezoekers
die Maassluis op een positieve manier ervaren. En over Ervaar Maassluis gesproken: wat geweldig
dat zoveel mensen het pand aan de Nieuwstraat bezoeken!
Waar ik ook blij om ben is de heropening van de hernieuwde Koningshoek. Vanuit mijn werkkamer
zie ik dagelijks dat de Koningshoek een gigantische regionale aantrekkingskracht heeft als
aantrekkelijk winkelcentrum. Dit mede dankzij onze troef die in heel Maassluis geldt: het gratis
parkeren.
Ik ben ook erg blij met de opening van Hotel Maassluis. Dit laat zien dat er ook door commerciële
partijen geloof is in de vrijetijdseconomie van Maassluis! Ik weet zeker dat we het komend jaar nog
meer bewijzen zullen krijgen die aantonen dat Maassluis definitief is veranderd van de onontdekte
parel van Zuid-Holland in een zelfbewuste trotse stad waar je heerlijk kunt wonen.
Ik hoop en verwacht ook dat ook komend jaar er meer particuliere en commerciële initiatieven
komen om Maassluis nog meer op de kaart te zetten.

Dames en heren, graag zou ik alle vrijwilligers van Maassluis expliciet willen bedanken. En dat zijn er
veel, heel veel. We komen ze overal in de stad tegen: bij de sportclubs, bij de muziekverenigingen en
andere culturele clubs, in de kerken, in de zorgcentra, in de mantelzorg, enzovoort, enzovoort. Je
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moet er niet aan denken dat die vrijwilligers hun activiteiten zouden stoppen. Zeker nu we
gemiddeld steeds ouder worden zou dat heel erg zijn. Ik moet daarbij denken aan de twee bezoeken
die de Commissaris van de Koning in het najaar aan Maassluis bracht: bij de opening van de
Monsterse Sluis en een keer als formeel werkbezoek. Tijdens dat laatste bezoek sprak de
Commissaris met de politiek, maar ook met vertegenwoordigers van het maatschappelijk
middenveld. Sinds die bezoeken begint de Commissaris, elke keer als ik hem spreek, over de
saamhorigheid van onze stad. Dat mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Elke keer vervult
mij dat met trots. Laten we die saamhorigheid ook in 2019 weer naar elkaar toe tonen.

Dames en heren, ik wil graag nog terugkomen op de jaarwisseling. Wellicht heeft u het NOS-journaal
gezien op oudejaarsavond. Maassluis kwam daarin voor met een vuurwerk-detectie systeem, dat we
gebruiken om na te gaan waar vuurwerk wordt afgestoken dat te hard knalt en dus waarschijnlijk
illegaal is. Ik was vooral trots op twee van onze medewerkers die in beeld en aan het woord kwamen
in het journaal, Andre Klapwijk en Arjen Vaartjes. Je zag dat zij jongeren die met vuurwerk in de weer
waren, met respect aanspraken. Zij waren ook op oudejaarsavond op straat aan het werk. U kent
mijn standpunt over vuurwerk. Maar zolang het nog niet verboden is, blijft het nodig dat de overheid
op volle sterkte bij de politie, brandweer, ambulancedienst en bij onze Team Handhaving en Toezicht
in touw is. Ik dank onze hulpdiensten zeer voor al hun inzet op de oudejaarsdag en op alle dagen
daarvoor gedurende het hele jaar.
Dames en heren, we gaan bijna beginnen. Maar eerst wil ik traditiegetrouw nog iets zeggen over ons
inwonertal. In de drie jaar dat ik nu burgemeester ben, blijft dat inwonertal gestaag groeien. Die
nieuwe inwoners koesteren we, ze krijgen daarom ook vanaf dit jaar als ze zich inschrijven bij de
burgerlijke stand een welkomstbrief én de Maassluis Pas! De laatste jaren steeg het aantal inwoners
met zo’n 100 per jaar. Over 2018 kan ik u melden dat Maassluis is gegroeid van 32.526 naar 32.781
inwoners. Dat betekent een stijging van meer dan 250 nieuwe Maassluizers! In Maassluis, daar
gebeurt het! We gaan door met bouwen, onder meer in Het Balkon, de Burgemeesterswijk en
Wilgenrijk en met de voorbereidingen van nieuwe projecten, zoals de Kade, de nieuwe wijk naast ‘t
Hoofd, waar meer dan vijfhonderd nieuwe woningen komen. Ik hoop dan ook dat ik hier volgend jaar
kan melden dat we zijn doorgegroeid naar 33.000 Maassluizers!
Leuk is ook om te melden dat alle ouders van pasgeboren baby’s vanaf nu een ‘Maassluis Muis’
krijgen. Mijn vrouw en ik hebben gisteren de eerste exemplaren gekregen die door de fantastische
dames van het Breicafé Maassluis zijn gemaakt.
Dan dames en heren, is het nu echt tijd voor de show. In mijn vorige gemeente startte het jaar altijd
met een optreden van amateur-artiesten uit de stad zelf. En ik dacht, waarom zouden we dat niet
ook in Maassluis gaan doen? Maassluis heeft heel namelijk heel veel talenten in huis, zo blijkt mij
elke keer weer. De nieuwjaarsreceptie van de gemeente is toch een mooie gelegenheid om
stadsgenoten te laten genieten van die talenten.
Laten we daarom zo’n 5 kwartier gaan genieten van de show.
Ik dank u voor uw aandacht.
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