Afscheidsspeech wethouder Andrea van Langen, 12 juli 2022
Het waren twee fantastische dagen!
Er was vroeger een reclame op tv. Weet u nog waarvoor die reclame was, ik meen voor een
uitzendbureau, maar ik zie nog zo voor me dat een jongen een afscheidsfeestje krijgt en in zijn
speech zegt “het waren 2 fantastische dagen”. Nu vier ik mijn afscheidsfeestje en ik voel me een
beetje als die jongen in dat filmpje, In mijn geval gaat het over 4 jaar en 2 maanden maar bij een
gemeente heb je die tijd echt wel nodig om iets voor elkaar te krijgen. Het voelt echt als twee
fantastische dagen, hard werken met een (te) kleine ploeg elk jaar weer bezuinigen maar ook
ontzettend leuk als je iets voor elkaar krijgt.
Want er is toch een heleboel gebeurd de afgelopen 4 jaar, het eerste jaar was een strijd deels door
dingen die privé op mijn pad kwamen maar ook als nieuwe wethouder in een bestaand team. Dan
duik je in de Corona tijd en de hele 4 jaar waren er financiële problemen zodat we de bezuinigingen
die in de crisis zijn doorgevoerd in het domein Ruimte nooithebben kunnen terugdraaien, nu heeft
de provincie gezegd, zo kan het niet langer er zal moeten worden geinvesteerd en gek genoeg is dat
ook een stukje erkenning er komen weer mensen bij en dat voelt goed.
Ik ben blijven vragen “Wat kan er wel” en ik zie gelukkig steeds meer mensen om me heen die vraag
ook stellen want we moeten bouwen, bouwen, bouwen. Woningbouwplannen zijn er genoeg maar
er gebeurt zoveel voordat de schop de grond ingaat, zo hebben we hier in Andijk bij Asonia last van
het Didam-arrest, in Abbekerk is daar een oplossing voor gevonden en gaat gebouwd worden, in
Hauwert zijn we het eens geworden met de buurt, in Medemblik is DEK- bijna klaar met een del
welstandsvrij, Gaat MAZ bijna van start en voor Molenblik komt dit jaar het bp naar de raad,
Nibbixwoud en Midwoud en Onderdijk is gebouwd in Twisk en Oostwoud worden vakantiewoningen
woningen als de Hoge Raad het goed vindt
in Opperdoes wonen nu nog Oekraïners maar straks werkende jongeren en ouderen net als in
Wognum in het voormalige politiebureau, er liggen plannen voor Wervershoof en Wognum en in
Zwaagdijk-West gaat er gebouwd worden aan de Perenlaan. In Zwaagdijk-Oost komt een landgoed
met een pluktuin en een wandelrondje voor de omwonenden. En we zijn nog lang niet klaar! Er zijn
zoveel mensen die op een huis wachten. Ik ben heel veel van de aanwezigen vanmiddag dankbaar
voor de goede samenwerking, alleen samen krijg je dingen voor elkaar!
Ook in de openbare ruimte staan we voor grote uitdagingen ik noem de wegenoverdracht van het
Hoogheemraadschap. Ik heb me hard gemaakt voor subsidie om onze lintbebouwing veiliger te
maken voor het fietsverkeer. In het Groenonderhoud staan we voor grote uitdagingen omdat we
veel middelen niet meer mogen gebruiken en dus meer menskracht nodig hebben maar ook omdat
er in alle wijken meer groen bijkomt. Ook heb ik het geboortebos mogen openen en heeft
Staatsbosbeheer bos geplant bij de Groote Vliet.
In Andijk wordt momenteel de begraafplaats opgeknapt en is de Put voorzien van een nieuwe
deklaag. Helaas zat er in de verse grond de Japanse duizendknoop en moeten we die eerst
aanpakken voor we verder gaan met het herstel van deze mooie speeltuin met dierenweide. Ik kom
er nog steeds graag vroeger met de kinderen en nu met de honden vandaar ook de cadeausuggestie
het moet straks nog mooier worden voor onze inwoners dan het al was!

Ik ben als raadslid begonnen in Andijk en ik vind het mooi mijn wethouderschap vanmiddag hier af te
ronden in een Café dat voor het dorp behouden is door de inzet van een groep ondernemers.
Ondernemers zijn niet het probleem ze zijn de oplossing en zo geldt dat ook voor onze boeren.
Samen kijken wat er wel kan, daar zal ik me straks in de raad van Medemblik ook weer voor inzetten.
De laatste periode is er veel gesproken over bestuurskracht. Medemblik moet weer een
bestuurskrachtige gemeente worden. Ondertussen verschenen er allerlei vertrouwelijke stukken in
de pers. Bestuurskracht is in mijn ogen samen de schouders ergens onder zetten. Niet over elkaar
praten maar met elkaar. Geen partijen buitensluiten maar zaken bespreekbaar maken. Dat gebeurt
in Medemblik nog steeds te weinig, In de organisatie zie ik dat er stappen gezet worden en daar ben
ik blij om. In de politiek moet er nog veel gebeuren en dat is nodig ook want we staan voor grote
uitdagingen. Ik wens het nieuwe College veel bestuurskracht toe!
Wat waren het mooie dagen, ik heb zoveel leuke mensen ontmoet. En hoewel ik me heel goed
realiseer dat het slechts een druppel op een gelovende plaat was heb ik wel het idee dat ik een klein
beetje het verschil heb kunnen maken. Daar doe ik het voor en daar blijf ik het straks in de raad voor
doen. Ik zet geen punt, ik zet een komma. Dank u wel!

