
Beste leden van D66 Assen, 
 
Mijn vader zie ik nog met  een maquette van de oude binnenstad onder de arm naar 
het gemeentehuis lopen. Dit om de gemeenteraad  ervan te overtuigen om de 
Kanaalstraat, de Venestraat en de Oude Molenstraat te behouden. Betrokken 
inwoners hadden samen een werkgroep gevormd met als doel: behoud van de oude 
binnenstad van Assen. Een groep betrokken inwoners kwam met een visie, een 
uitwerking daarvan inclusief een analyse dat het financieel haalbaar was. En toen 
bleef het stil en werden de initiatiefnemers verrast. Alles werd plat gegooid en er 
werden typische jaren zeventig woningen neergezet. Mijn vader heeft nooit meer een 
initiatief richting de gemeente genomen.  
 
Toen ik besloot voor het lijsttrekkerschap te gaan kwam dit verhaal weer bij mij boven. Meer dan 
dertig jaar geleden was de discussie rondom het centrum van Assen ook actueel, maar toen in een 
heel ander tijdsgewricht. Nu is de discussie weer zeer actueel en wordt van meerdere kanten een 
beroep gedaan op de overheid om maatregelen te nemen.. In Assen hebben we er voor gekozen om 
samen met ondernemers, horeca, vastgoed, inwoners en cultuurinstellingen met een visie voor de 
binnenstad te komen en gezamenlijke de schouders eronder te zetten. Een gedragen visie waar 
gelijktijdig een uitvoeringsagenda aan wordt gekoppeld.  Samen met onze wethouder is er voor 
gekozen om de stakeholders met elkaar in contact te brengen, hen te ondersteunen en in 
gezamenlijkheid een visie te ontwikkelen. Waarbij de visie een stip op de horizon is geworden, die 
door iedereen wordt gedragen en waar wij met zijn allen naar toe gaan werken. Als gevolg van dit 
traject en het besef dat er iets moet gebeuren in de binnenstad ontstaan er initiatieven omdat partijen 
elkaar nu beter weten te vinden. Voorbeeld hiervan is het opknappen van de Oude Straat.  Een 
initiatief van de daar gevestigde ondernemers, waarbij de gemeente deze plannen faciliteert en 
ondersteunt met een aantal aanpassingen in het straatbeeld.  
 
Ook de transities in het sociaal domein vragen een andere houding van de politiek.  We hebben er als 
gemeente een grote uitdaging bijgekregen. Het formuleren van cijfermatige doelen en het sturen op 
kosten moeten daarbij niet onze eerste prioriteit zijn.  Mensen verdienen zorg en ondersteuning die 
zoveel mogelijk aansluit op de persoonlijke situatie. Daarbij is het van belang dat wij ons voortdurend 
blijven afvragen of wij de goede dingen doen en wat beter kan. In het belang van de mensen die hulp 
nodig hebben. En dat wij ruimte geven aan de professional om hier invulling aan te geven, zonder dat 
ze belemmerd worden door allerlei bureaucratische regels.  
 
Het is onze taak als volksvertegenwoordigers om dit te faciliteren. En daar wil ik mij hard voor maken.  
Daarvoor is het nodig dat wij in gesprek blijven met inwoners, maatschappelijke instellingen en 
ondernemers om te horen waar behoefte aan is en waar belemmeringen zijn.  En als wij in staat zijn 
om dit goed te organiseren dan lukt het ons om door te dringen in de haarvaten van de Asser 
samenleving. Dan lukt het ons om onze rol als volksvertegenwoordiger optimaal te benutten. Daarbij 
doe ik ook een beroep op de leden van D66 in Assen. Jullie ogen en oren zijn onmisbaar om dit te 
bereiken.  
  
Graag wil ik mijn energie en ervaring inzetten om samen met een sterke fractie en met steun van jullie 
de komende jaren van betekenis te zijn voor inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers 
in het belang van Assen. En mocht het zo zijn dat de komende vier jaar weer een betrokken inwoner 
met een maquette onder zijn arm het gemeentehuis inloopt, dan wil ik dat er naar hem of haar 
geluisterd wordt en samen met hem of haar naar oplossingen wordt gezocht. Daarbij vind ik het  
belangrijk dat we denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden! Dit in overeenstemming met 
mijn motto:  “Niet praten over maar praten met en niet wijzen naar, maar samen werken aan!”  
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