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Toespraak burgemeester nieuwjaarsbijeenkomst 2023 

 

Dames en heren, 

 

Van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Halderberge. Wat fijn dat we elkaar weer 

fysiek kunnen ontmoeten. Hoe leuk ik het ook vond om u de afgelopen twee jaar met diverse betrokken 

inwoners via filmopnames een gelukkig Nieuwjaar te wensen, ik ontmoet u toch veel liever hier in ons 

gemeentehuis. Laat ik beginnen om u allemaal een heel goed en gezond nieuwjaar toe te wensen. Ik 

hoop dat u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling achter de rug hebt. 

 

Net als voorgaande jaren kunnen we in Halderberge gelukkig terugkijken op een rustige jaarwisseling 

zonder grote incidenten. Als burgemeester wil ik ook graag dit jaar de politie, brandweer, BOA’s, 

buitendienst en overige ambtenaren bedanken voor hun inzet om de jaarwisseling zo goed en rustig 

mogelijk te laten verlopen. Fijn dat we weer op jullie konden rekenen! 

 

En zo staan we hier, aan het begin van weer een nieuw jaar. Samen met u blik ik graag terug op 2022 

en kijk ik met u vooruit naar alle mooie dingen die ons in 2023 in Halderberge te wachten staan. Een 

ding was wel zeker. 2022 was het jaar waarin we in heel Nederland nog begonnen met 

coronamaatregelen, waarin het Russische leger Oekraïne binnentrok en we te maken kregen met de 

opvang van Oekraïense vluchtelingen en stijgende prijzen, waaronder die van energie. 

 

Zo werd 2022 voor velen een heel onzeker jaar, waarin we als gemeente onze ondernemers en 

inwoners zoveel mogelijk hebben ondersteund. Een jaar waarin we in Halderberge gelukkig toch nog 

hele mooie projecten konden opleveren, zoals het vernieuwde centrum van Hoeven en Oud Gastel. 

Maar waarbij 2022 toch eigenlijk vooral ook een tussenjaar was en een jaar van voorbereiding.  

 

Als we terugkijken naar 2022, stond het eerste half jaar vooral in het teken van de 

gemeenteraadsverkiezingen. Een spannende tijd voor heel wat aanwezigen hier vanavond. We hebben 

toen afscheid genomen van wethouder Jan Mollen en twee nieuwe wethouders, Sharona Malfait en 

Joop Kouters, welkom geheten. Thomas Melisse en Hans Wierikx konden hun wethouderschap 

voortzetten. In 2022 hadden we voor het eerst 23 raadsleden en hebben we maar liefst elf nieuwe 

raadsleden mogen verwelkomen met daarbij voor het eerst ook elf burgercommissieleden.  

 

In juni hebben we voor u het collegewerkprogramma ’Samen aan de slag’ gemaakt waarin veel wensen 

staan. Samen met u willen we hier de komende vier jaar onze schouders onder zetten. Dit doen we op 

allerlei manieren, maar vooral door goed te luisteren naar uw inbreng, hiermee aan de slag te gaan en 

dit ook duidelijk terug te koppelen.  



 

2 
 

 

Trots zijn we op alle inwoners die zich hebben opgegeven voor ons burgerpanel. Zij hebben in 2022 voor 

ons vragen beantwoord over de manier waarop zij graag informatie willen ontvangen en over onze 

dienstverlening in het algemeen. Hierdoor kunnen wij u in de toekomst nog beter helpen. Deze 

opgehaalde informatie gebruiken we onder meer voor de geplande interne verbouwing, zodat u zich in 

ons en natuurlijk ook uw gemeentehuis nog beter thuis voelt.  

 

Als college zijn we benieuwd naar al uw wensen en ideeën. In 2022 hebben we als college, via onze 

ambassadeurs, weer heel wat pluimen uit kunnen delen aan mooie initiatieven, onder meer op het 

gebied van duurzaamheid. Bijvoorbeeld de zeer succesvolle garage sales die in drie kernen door 

betrokken inwoners zijn opgezet. 

 

Afgelopen november konden we, na een lange periode, eindelijk in gesprek met de inwoners van 

Oudenbosch over wat goed gaat en wat beter kan. Dit was een hele fijne bijeenkomst waarin we veel 

hebben opgehaald.  

 

Tijdens de avond in Oudenbosch, maar ook in andere kernen, zien we dat veiligheid en 

verkeersveiligheid nog door u vaak als een probleem wordt ervaren. In 2023 gaan we samen met u 

kijken hoe we dit in Halderberge nog verder kunnen verbeteren. Dit doen we onder meer door 

gesprekken met inwoners van Bosschenhoofd over de Pastoor van Breugelstraat en inwoners van 

Hoeven over de N640. Ook zijn we op dit moment met diverse partijen in overleg over de problemen met 

het vrachtwagenverkeer.  

 

Een groot project in onze gemeente is het religieus erfgoed. In 2022 vonden meerdere 

informatieavonden plaats over o.a. Sint Anna en de inrichting van de buitenruimte. In 2023 gaan we 

hiermee verder, als ook met de werkzaamheden aan de binnenkant van de kapel van  

Saint Louis en Cultureel Centrum Fidei et Arti. De planning van Saint Louis hopen we snel duidelijk te 

hebben en halverwege 2023 verwachten we de grote zaal van Fidei weer te kunnen gebruiken. Het is de 

bedoeling dat Cultureel Centrum Fidei et Arti weer een echt dorpshuis wordt. Ook in Bosschenhoofd, 

Hoeven en Stampersgat zijn we druk bezig met de dorpshuizen daar. 

 

In 2022 stond ook het 25-jarige jubileum van de gemeente Halderberge centraal. Met o.a. een zowel 

letterlijke als figuurlijke ‘zeer warme’ Open Dag in juni waar brandweer, politie en heel veel Halderbergse 

organisaties aan hebben meegewerkt. Maar ook met boomplantingen in alle vijf de kernen, hebben we 

daar samen met u invulling aan gegeven.  
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Maar naast deze feestelijkheden, gebeurde er vorig jaar ook iets verschrikkelijks. Een verkeersongeval 

in Oud Gastel had als triest resultaat het overlijden van twee moeders en twee kinderen uit 

Bosschenhoofd, waarbij een derde kind het gelukkig overleefde. Dit ongeval had een enorme impact op 

onze inwoners. Niet alleen bij de inwoners van Bosschenhoofd, maar ook vanuit andere kernen kwamen 

veel berichten van ongeloof en medeleven.  

 

Als college hebben we besloten om mee te werken aan een indrukwekkende erehaag en hebben we 

een samenkomst in de kerk van Bosschenhoofd georganiseerd. Ook hebben we begin november een 

herdenkingsmonument geplaatst samen met de jubileumboom die voor Bosschenhoofd was 

gereserveerd. Dit monument is in aanwezigheid van de familie en de kinderen van basisschool ’t 

Bossche Hart in beslotenheid onthuld. 

 
In november heeft wethouder Joop Kouters aangegeven zijn functie neer te leggen en hebben we, onder 

grote dankzegging, afscheid van hem moeten nemen als wethouder. 

 

Zo kunnen we wel concluderen dat we samen een heel bewogen jaar achter de rug hebben. Ik ben dan 

ook blij dat 2023 een jaar wordt waarin we werken aan oplossingen en heel veel dingen in de steigers 

gaan zetten. Sommige steigers staan er al. In 2023 gaan we samen met u bouwen. Er zullen weer 

mooie projecten opgeleverd worden, we gaan onze cultuur weer op peil brengen. U gaat ons veel fysiek 

tegenkomen. Zo bezoeken we als college in mei 2023 de kern Bosschenhoofd en gaan we hier met 

inwoners in gesprek. Er schijnt weer licht aan de horizon. Ik heb er alle vertrouwen in. 

 

Tenslotte wil ik u als ondernemer, lid van een Halderberge vereniging, organisatie of werkgroep, lid van 

een van onze Samenstichtingen, raadslid, burgercommissielid, of als betrokken inwoner bedanken voor 

uw inzet in 2022. U bent de mensen waar ‘samen’ voor staat in onze leus ‘Samen aan de slag’. Bedankt 

daarvoor! 

 

Graag breng ik nu met u een toast uit op 2023!  

Laten we er samen met elkaar een geweldig (bouw)jaar van maken! 


