Afscheidsspeech Kor Roossien op 31 januari 2017
Voorzitter,
Ik zal het niet al te lang maken. Bij deze gelegenheid wil ik toch wel graag een
dankwoord uitspreken.
Om maar bij het begin te beginnen, gaat mijn dank uit naar Ben Kuiper. Eind 2009
kwamen wij met elkaar in gesprek tijdens een raadsvergadering in de Nieuwe
Veste.
Ben heeft mij gemotiveerd om verder in de politiek te gaan en eerst eens te
beginnen als bestuurslid van onze politieke vereniging. Niet veel later kwamen de
verkiezingen en voor dat ik het wist zat ik in 2010 in de raad. Dat heeft Ben er toen
niet bij verteld. Maar goed, zoals in mijn ontslagbrief staat, een bewuste en wel
overwogen keuze. Uiteraard heb ik vooraf nog even met toenmalige raadsleden
Ciska Stoffels en Bernhard Ensink gesproken over wat dit voor impact heeft en
bewust een goede afweging gemaakt tussen het raadswerk, mijn eigen werk en
natuurlijk mijn gezin.
In het begin is het behoorlijk zoeken als kersverse politicus, maar gelukkig waren
Bernhard en Jaap van der Ploeg in de gelederen en van hun heb ik zo veel mogelijk
de kneepjes van het vak geleerd. Later, in deze bestuursperiode, samen met
Herman en Irene het verder opgepakt.
Dank aan jou, Bert en uiteraard aan Joop, Jan en Jeroen, onze 3 J’s.
Tineke en Astrid dank ik voor hun ondersteuning en uiteraard de medewerkers
van de gemeente.
Beste raad, ook dank voor jullie inbreng waar ik ook veel van heb geleerd. En
natuurlijk ook de pers bedankt voor hun interviews, vragen en berichten in de
diverse media.
De kiezers bedank ik voor hun steun aan mij, in het bijzonder aan het PAC en in
het algemeen aan de huidige raadsleden van de verschillende fracties.
Speciaal dank aan mijn vrouw en kinderen, die mij de ruimte hebben gegeven om
invulling aan het raadslidmaatschap te geven.

Een kleinigheidje voor u; raadsleden, college en pers.

Op uw tafel ligt het geluksdubbeltje en deze wil ik toch symboliseren voor de
mooie meevallers die de gemeente Coevorden inmiddels heeft gehad en gaat
krijgen.
Door verder de samenwerking te zoeken met lokale ondernemers, verenigingen
en burgers, komt dit zeker nog meer in het vizier.
Het geluksdubbeltje staat ook symbool voor lastenverlichting voor onze burgers,
financieel gaat het immers steeds beter. De Algemene reserve is groeiend, maar
tot hoe ver? Dat is aan u!
De waardering voor grond blijft een zorgenkind. Hier zit inmiddels een licht
herstel, als ik om mij heen kijk. Her en der komt er nieuwbouw. De te verkopen
m2-ers op bedrijventerreinen neemt af.
Zoals u ziet staat dit geluksdubbeltje (uit 2016) in het teken van de sport. Zelf
hecht ik veel waarde aan het sport; het is gezond, helpt in de verdere ontwikkeling
en is een groot sociaal ontmoetingsplaats. Net als overigens cultuur (zoals de
theaters en bibliotheek) in onze gemeente.
Laten wij hier zuinig op zijn!
Net als dit dubbeltje heeft onder andere sport een meerwaarde. De nominale
waarde van dit dubbeltje is 10 cent, maar als je het wilt kopen ligt de waarde een
stuk hoger.
Verder geen politieke invulling van mijn kant. U heeft nog genoeg te doen.
Veel succes aan u allen en bedankt voor deze mooie, interessante en leerzame
tijd!
Kor Roossien.

