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Geachte burgemeester Brok, waarde griffier mevrouw Van Hall,
Door middel van deze mail wil ik u meedelen dat ik in verband met de op handen zijnde installatie
d.d. 27 juni 2012 als burgemeester van de gemeente Oudewater, mijn commissielidmaatschap
opzeg tegen 22 juni 2012 aanstaande.
De afgelopen jaren heb ik met veel vreugde en voldoening als lid van de fractie CU/SGP getracht
de belangen van de Dordtse bevolking te dienen. Onze goede stad verdient een waardige en
betrokken inbreng van haar volksvertegenwoordigers, vanuit welk startpunt dan ook.
Het maakt dankbaar dat het mogelijk bleek om in Dordrecht politiek te bedrijven vanuit de christelijke
uitgangspunten die de CU/SGP richtinggevend acht. Dordrecht heeft in dit opzicht een traditie hoog te
houden. De stad geeft al sinds tenminste 1572 en 1618 vorm aan belangrijke concepten als vrijheid
en religie en weet deze twee op een natuurlijke manier aan elkaar te verbinden.
Voor mij is het in dat verband te meer bijzonder u op dit moment een afscheidsbericht te
schrijven. Dordrecht en Oudewater zijn onder meer rond 1572 en 1618 historisch aan elkaar
verbonden. Oudewater was één van de twaalf steden die op 19 juli 1572 deelnam aan de Eerste Vrije
Statenvergadering in Dordrecht en maakte daarmee onbedoeld de geboorte van de Nederlandse Staat
mee. Ten aanzien van 1618 is het op zijn minst bijzonder te duiden dat de discussie tussen de
Remonstranten en de Contra-Remonstranten, welke in Dordrecht beslecht werd; ooit begon naar
aanleiding van publicaties van een prominente inwoner van Oudewater: Arminius. Gelet op de
renovatie van het Hofkwartier en de herdenking van 1618 in 2018; zijn er redenen te over om de
eeuwenoude banden die er tussen de steden zijn, de komende jaren opnieuw aan te halen.
Hoewel mijn vrouw en ik uitzien naar de installatie in Oudewater, doet het ons leed om Dordrecht te
gaan verlaten. We hebben ons immer thuis gevoeld op het Eiland met haar monumenten, haar groen
en vooral haar bevolking. Het college, de raad en de ambtelijke mogen zich inzetten voor de burgers.
Prachtig is het om dienstbaar te zijn aan de publieke zaak. Uiteindelijk zal het gemeentebestuur het er
om gaan om het welzijn te bevorderen van alle Dordtenaren. Was het niet Thomas van Aquino die het
'bonum commune' als leidende drijfveer voor politici benadrukte? Laat dit u bij voortduur inspireren.
De fractie CU/SGP heeft de afgelopen jaren diverse keren actief gebruik gemaakt van de diverse
staatsrechtelijke instrumenten die raads- en commissieleden krijgen, teneinde de kaderstellende rol
van de raad gestalte te geven. Ik zeg u hartelijk dank voor de genereuze faciliterende steun die u als
voorzitter en griffier hierin de fractie altijd bood.
Tot slot maak ik van de gelegenheid gebruik om het college, de gemeenteraad en de griffie zeer
te bedanken voor alle vriendelijke felicitaties, bloemen en cadeaus die ons gezin na de bekendmaking
van de voordracht ten deel vielen.
Mede namens mijn vrouw wens ik u voor het toekomende alle goeds en Gods zegen toe.
Pieter Verhoeve
Dubbelsteynlaan Oost 191
Dordrecht
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