
Beste Paul, 

Het is voor mij een erg dubbel gevoel om hier te staan, mede in naam van het bestuur en de 

steunfractie van KIJK!!!, en vele anderen, iets te zeggen bij jou afscheid uit de raad van Meerssen. 

Sinds de letterlijke geboorte van KIJK!!! was jij betrokken bij het vorm, stijl en het richting geven aan 

deze samenwerking tussen PvdA, GroenLinks en D66.  

Ik heb uit betrouwbare bron vernomen, dat de geboorte van KIJK!!! op een zonnige namiddag  in de 

zomer van 2009 op het terras van Bart Swanenvleugel heeft plaatsgevonden. De combinatie van 

PvdA, GroenLinks en D66 moest, naast een voortzetting van de zittende combinatie PvdA/Groenlinks, 

onderscheidend zijn ten opzichte van de bestaande Meerssense partijen,  en met name visie gaan 

uitdragen. Ook zou dat in de naam van de combinatie terug moeten komen. Na een jolige brainstorm 

met Bart en Paul Sanders kwam jij met de naam KIJK!!! als vertaling van visie en een andere kijk op 

de zaak hebben. Maar dan wel met drie uitroeptekens. Dit als symbool en uiting van de drie andere 

partijen PvdA, GroenLinks en D66. De rest is inmiddels geschiedenis. 

De afgelopen jaren heb jij leuke en minder leuke periodes in de raad meegemaakt , maar bent 

ondanks alles altijd op de inhoud blijven hameren.  

Je hebt de afgelopen 8 jaar een stempel gedrukt – of eigenlijk meer een tatoeage –  over wat het 

betekend  met humor en eigenzinnigheid te debatteren over de inhoud. Dit zowel bij de 

voorbereidingen van de stukken in de fractievergaderingen als in de raadszaal zelf.   

En als je ergens aan begint ga je er ook volledig voor. In zoverre ben ik blij dat , ondanks alle pogingen 

van mij om je nog minimaal 4 jaar in de raad te houden,  je nu weer meer aandacht kunt geven aan 

Lucie, kinderen en kleinkinderen, lezen, reizen en je weer kunt storten op je passie van het schrijven. 

Tevens ben ik blij dat wij als KIJK!!! ook de komende tijd terug kunnen vallen op je kunde, ervaring, 

kennis van de dossiers en coach in de functie als burger raadslid. 

In zoverre beste raadsleden, zijn jullie in de raadsadviesvergaderingen nog niet af van de eigenwijze 

en gevatte opmerkingen van Paul. 

Mijns Inziens heb jij de afgelopen 8 jaar met je werk in de raad en als onze campagneleider voor een 

belangrijk deel de basis gelegd voor het huidig verkiezingsresultaat van KIJK!!!. Het is een bekroning 

van je werk en voor je opvolgers een solide basis voor de komende jaren. 

Beste Paul, bij mijn aantreden als raadslid ontving ik een SMS van een goede vriendin die mij 

feliciteerde met deze “eervolle” baan. Door de samenwerking met jou,  bij het  vertegenwoordigen 

van de belangen van de burgers in Meerssen,  heeft het woord “eervol” bij mij pas echt inhoud 

gekregen.  

Uit de grond van mijn hart,  hartelijk dank hiervoor, mede namens  het bestuur en de steunfractie. 

Voorzitter  

Tot zover  mijn dank woord.  

 

  

   


