Beste inwoners van de gemeente Zandvoort,
In de eerste plaats wil ik u vandaag op deze wijze een heel voorspoedig en gelukkig 2021
wensen. Voor u, uw familie en geliefden.
En wat had ik nu graag samen met u in bomvol Nieuw Unicum gestaan om met elkaar het
glas te heffen. Samen, tijdens een receptie die – net als vorig jaar - mede mogelijk was
gemaakt door een brede betrokkenheid van velen uit de Zandvoortse samenleving:
verenigingen, instellingen en betrokken inwoners. Helaas kan dit nu niet en hebben we
daarom als leden van het college van de gemeente coronaproof een rondgang door ons
mooie dorp gemaakt. We hebben daarbij met verschillende mensen al het glas geheven, bij
hen thuis, bij hun organisatie of bedrijf, of gewoon voor de deur. Met mensen die zich
inzetten voor Zandvoort. Of gewoon inwoners bij wie we welkom waren om ze een gelukkig
nieuwjaar te wensen. Het waren mooie en inspirerende ontmoetingen die gekenmerkt
werden door veerkracht, optimisme en de hoop op een beter jaar.
We hadden die ontmoetingen in de wetenschap dat achter veel Zandvoortse voordeuren
ook veel verdriet heerst. Van mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus en heel
ziek zijn geworden. Of van nabestaanden van mensen die zijn overleden. Verdriet van
mensen die als gevolg van de pandemie andere zorg niet kunnen krijgen. Verdriet van
mensen die door alle beperkingen alleen zijn. Van ondernemers die hun zaak moeten sluiten
en voor wie de toekomst zo ongewis is. En van inwoners die zich onzeker voelen in deze tijd
waarin alles anders is dan we gewend zijn. Maar er is ook veel bewondering. Voor de
zorgmedewerkers uit onze gemeente die dag en nacht klaar staan. Die zo hard moeten
werken en waar zo veel van gevraagd wordt. Voor de leerkrachten die moesten
overschakelen naar andere manieren van onderwijs. Voor de handhavers en diensten, die er
ineens hele andere taken bij kregen. Maar gelukkig zagen we tijdens onze rondgang ook veel
blijdschap, hoop en betrokkenheid. Ik ben diep onder de indruk van de veerkracht en de
manier waarop inwoners zich aanpassen aan de soms zo moeilijke omstandigheden.
Vorig jaar brak ik tijdens mijn speech een lans voor de vrijwilligers in onze gemeenschap.
Wie had kunnen denken dat het beroep op velen van u die anderen vrijwillig ondersteunen,
niet lang daarna in zo’n ander daglicht zou komen te staan? Ik ben zeer geraakt door het vele
stille werk dat mensen voor elkaar verrichten. Niet voor niets is de naar mijn voorganger
Niek Meijer vernoemde vrijwilligersprijs dit jaar uitgereikt aan alle vrijwilligers in onze
gemeente. Velen van u pasten zich aan de omstandigheden aan, om toch ondanks de
beperkingen heel veel mogelijk te blijven maken voor uw medebewoners.
Bij een nieuwjaarspeech hoort ook een terugblik. En het is verleidelijk het hele jaar langs te
lopen zoals ik dat zou doen wanneer we nu live bij elkaar waren. Ik beperk me dit jaar tot
een kort overzicht. Want wat begonnen we optimistisch. Zandvoort stond aan het begin van
iets heel moois, de terugkeer van de Formule 1. Overal in het straatbeeld verschenen de
zwart-wit geblokte vlaggen. En het leek wel of heel Zandvoort uitkeek naar dat ene
weekeinde in mei. En toen, toen kwamen berichten over een virus in China. Het zou zo’n
vaart niet lopen. Maar binnen een aantal weken was de horeca gesloten en waren de
scholen dicht. Er was veel onbekendheid en dus ook grote ongerustheid over wat er

gebeurde. En ondertussen werden wij in Zandvoort geconfronteerd met veel mensen die
lekker op het strand wilden uitwaaien terwijl de voorzieningen dicht waren.
Dit betekende dat we mensen moesten vragen om niet naar Zandvoort te komen. Iets wat
geheel tegen onze natuur is. Want Zandvoort leeft ervan dat er mensen naar onze unieke
badplaats komen. Wat volgde was een hele bijzondere zomer waarin we te maken kregen
met grote drukte, extreem lang en mooi weer, en als klap op de vuurpijl ook nog een zeer
gevaarlijke zee waarbij een aantal keren zelfs de RODE vlag is gehesen. Dit was voor het
eerst in 15 jaar. Het was een hele andere zomer dan anders. Terugkijkend ben ik erg blij dat
we gezamenlijk de uitdagingen hebben weten aan te pakken en ik wil een groot compliment
maken aan allen die daaraan hebben bijgedragen.
Politiek gezien was het ook een bijzonder jaar waarin de kaarten opnieuw werden geschut.
Het hoofdstuk 2020 uit het Zandvoortse geschiedenisboek zal aanmerkelijk dikker blijken te
zijn dan andere jaren.
Beste inwoners
Ik ben een optimistisch mens. En ik weet zeker dat 2021 in vele opzichten ons betere tijden
gaat brengen. Een jaar waarin we ook kunnen bouwen op de lessen die we in de afgelopen
periode hebben geleerd. Er liggen volop uitdagingen. In de eerste plaats, hoe komen we als
Zandvoort deze crisis te boven? Als ondernemers, als bewoners, als gemeente. Pas over een
tijd zal duidelijk worden welke gaten er zijn geslagen en hoe diep ze zijn. Het vraagt echt
vereende krachten om daarmee aan de slag te gaan. Gelukkig hebben we als gemeente een
Coronafonds kunnen oprichten. Maar dat zullen we voorzichtig en zo effectief mogelijk
moeten inzetten. Het beschikbare geld kunnen we immers maar één keer uitgeven.
Het komende jaar zullen doorbraken bereikt worden op het gebied van parkeren en de grote
projecten in het dorp. Projecten die zo hard nodig zijn om extra huizen te bouwen. Huizen
die nodig zijn om jongeren te kunnen behouden en aan te trekken. En natuurlijk ben ik heel
erg blij dat we weer op de kalender staan voor de Formule 1. Ik weet zeker dat dat een
prachtig feest wordt. Een feest, niet alleen voor Zandvoort, maar dat we samen met de hele
regio en heel Nederland vieren!
Om op het nieuwe jaar te proosten ging ik net als de wethouders Ellen Verheij, Gertjan Bluijs
Raymond van Haeften en langs bij drie inwoners van onze gemeente. Mensen die allemaal
staan voor iets dat Zandvoort zo uniek, mooi en boeiend maakt. Ik ging langs bij Toet. Die
ondanks heel veel tegenslagen in haar leven op haar manier optimistisch blijft. Ze kijkt er nu
alweer naar uit om straks, als alles weer normaal is, met haar popkoor te mogen zingen. Ik
heb ook geproost met twee jonge mensen die zich enorm inzetten in Zandvoort. Kane is
vrijwilliger bij zowel de Reddingsbrigade, als de Reddingsmaatschappij. Hij staat dag en nacht
klaar om mensen te helpen, ook in zware omstandigheden. Daarnaast vlogt hij over die
activiteiten om jongeren te laten zien hoe leuk en spannend het is om dat werk te doen. Hij
vertegenwoordigt voor mij de hoop en de wens dat ook veel jonge mensen bereid zijn om
hun handen uit hun mouwen te steken.

Ten slotte ging ik ook langs bij Jelmer. Naast zijn studie journalistiek is hij actief bij zowel
ZFM als bij Zandvoort Inside waar hij op zijn geheel eigen wijze het Zandvoortse nieuws
presenteert. Daarnaast is hij een groot voorvechter voor openheid over diversiteit onder
jongeren. Ik zie in deze beide jongeren een toekomst die mij hoopvol stemt. Want zij staan
niet alleen, heel veel jongeren zetten zich gelukkig in om Zandvoort mooier, beter en leuker
te maken.
Tot slot
Ik wil graag afsluiten met een laatste oproep. Natuurlijk zijn dit ongewone omstandigheden.
En soms leidt dat tot kortere lontjes. Ik heb diep respect voor hoe heel veel mensen omgaan
met de situatie waarin we ons bevinden. Maar mijn indringende vraag aan u blijft: Wees lief
voor elkaar!
Onze koning nam het in zijn kerstoespraak op voor de nuance. Ik koester de hoop dat de
bezinning die deze nare periode met zich meebrengt, de ruimte geeft om meer naar elkaar
te luisteren. Om niet meteen op de socials te roepen wat je vindt of denkt, maar je eerst en
vooral in te leven in de situatie en de mening van de ander. Als we met elkaar sterker uit
deze crisis willen komen, dan is het nodig dat we elkaar en elkaars meningen respecteren.
Ik kijk vol vertrouwen naar 2021 en wil dit benadrukken. Er komt ongetwijfeld nog veel op
ons af. Maar ik weet een ding zeker, de veerkracht en daadkracht van Zandvoort en haar
inwoners en ondernemers is zo groot dat we hier sterker en beter uit gaan komen. Ik hoop
velen van u snel weer in het echt te mogen ontmoeten en hef voor nu graag op deze manier
het glas.
Gelukkig nieuwjaar!!!!!

