De nestor van de raad spreekt de
collega raadsleden toe.
Soest, 30 maart 2022

Voorzitter,
Dank dat u me de gelegenheid geeft als nestor van de raad iets te mogen zeggen tegen mijn mederaadsleden.
We zijn net geïnstalleerd als raadslid van de gemeente Soest. Daarmee wil ik u allereerst feliciteren.
Samen staan we voor de opdracht van de kiezer om onze gemeente nog mooier en leefbaarder, te
maken waarbij we oog dienen te hebben voor de kwetsbaren en meest kwetsbaren.
Vreemd eigenlijk, we hebben niet voor elkaar gekozen maar hebben wel ieder voor zich en in
gezamenlijkheid die opdracht gekregen en aanvaardt. Dat betekent dus tegelijkertijd dat we ons in
moeten zetten voor het “samen op weg” en de uitstraling die dat heeft naar buiten. Als team
functioneren.
Uiteraard mogen we het hardgrondig met elkaar oneens zijn, we zijn immers een
afspiegeling van de Soester gemeenschap. Maar wel met respect voor elkaar. Om in
voetbaltermen te spreken: speel op de bal, niet op de speler.
De vergaderingen beginnen en eindigen met een hamerslag van de voorzitter. Tussen die twee
slagen hebben we allemaal de gelegenheid ons standpunt kenbaar te maken, te verduidelijken. Het
debat met de ander aan te gaan. Maar als de laatste hamerslag heeft geklonken, is het gebeurd.
Dan is de vergadering afgelopen. We ontmoeten elkaar daarna, niet in deze raadszaal, maar
symbolisch daarbuiten om het verschil aan te geven.
Dan is er ruimte om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje om elkaar
als mens beter te leren kennen. Om, als je dat wilt, lief en leed met elkaar te delen. Zie het als
teambuilding. Of je wilt of niet, je maakt vanaf nu deel uit van het team dat gemeenteraad heet. Hoe
dat team eruitziet, hangt mee van jouw investering en opstelling af.
Dan zie je een volgende vergadering wellicht je collega-raadslid ook een beetje als mens, en ben je
des te gemotiveerder om mee te werken aan het samen voor Soest en haar inwoners. Dan straal je
mee uit dat we met elkaar een klus hebben te klaren. Ik wens ons allen daar veel plezier bij. Dan
hebben we als geheel over 4 jaar bereikt dat meer mensen geïnteresseerd en gemotiveerd zijn om er
ook zelf aan deel te nemen.
Ik ga ervoor. U ook?
Dank u wel

