Afscheidstoespraak 29 maart 2022.
Na 16 jaar voor het laatst aan dit spreekgestoelte als raadslid.
16 Jaar in deze raad, ik zou er een boek over kunnen schrijven. Ga ik overigens niet
doen.
Ik wil vanaf deze plek met u enkele zorgen delen die deze laatste periode sterk
vergroot zijn. In de hoop dat u er iets goeds mee kunt in de volgende raadsperiode.
De mores in de raad.
Er zijn in die 16 jaar zeker moeilijke en pijnlijke momenten geweest in de raad.
Momenten waarop het heel heftig toe kon gaan. Dat mag in de politiek zolang je op
de bal speelt. Wat mij heeft geraakt in de periode die we nu afsluiten, is dat er veel te
vaak op de man werd gespeeld. Direct hier in het debat: aantijgingen,
beschuldigingen, niet-onderbouwde verdachtmakingen en via social media zelfs
scheldpartijen, waarvan een in de recente campagne.
Begrijpt men echt niet dat we zo de democratie beschadigen?
Collega’s, neem hier aub altijd en duidelijk afstand van!
Studeer de dossiers, bereid je goed voor, strijd nooit met modder, strijd met woorden!
Dat is waardig en dat verdient Valkenswaard.
Als wij het goede voorbeeld niet geven als volksvertegenwoordigers, wie dan wel…

Interesse van de raad.
Alle raadsjaren heb ik mij bemoeid met aspecten van het sociaal domein. Dat gaat
over de mensen waardoor en waarvoor we hier staan. Dat gaat over welbevinden
van onze kiezers. Het vormt ook al enige tijd de grootste post op de begroting.
Daarom heeft het mij onaangenaam verbaasd dat onze kwartaalbijeenkomsten en
informatiemomenten specifiek over dit onderwerp niet de belangstelling hadden van
het gros van de raadsleden. Zitten avonden over ruimtelijke projecten altijd goed vol,
de avonden over het sociaal domein werden steeds minder bezet. Met als dieptepunt
onlangs waar we een aanwezigheid zagen van 7 raadsleden en wel 7 ambtenaren.
Mag ik dat genant vinden? Ruimtelijke projecten zijn heel leuk om te doen maar het
gaat echt over stenen, gebieden en passende regelgeving. Sociaal domein gaat altijd
en alleen over MENSEN!
Als wij niet genoeg betrokken zijn bij het welbevinden van onze inwoners, wie dan
wel…
En dan nog een zorgenkind van mij: onze natuur.
“Alles van waarde is weerloos.” Woorden van Lucebert.
Deze uitspraak is sterk van toepassing op het onderwerp natuur maar zou ook gerust
bij de twee vorige onderwerpen passen. Ik denk vaak aan die woorden bij meerdere
raadsvoorstellen.
Ik probeer de stem van die natuur te zijn. Natuur is kwetsbaar zowel ecologisch als
qua inspraak. Natuur is wat zij is en het is lastig dat wij mensen haar gebruiken zoals
het ons op dat moment past. Dus juichen over mooie natuur, het “goud” van
Valkenswaard. Dat klinkt hartverwarmend. Maar goud wordt na verloop van tijd wel
eens dof. Dan neem je zo’n zachte, bijzondere juweliersdoek en poets je dat goud op

tot het weer blinkt. En dat vergeten wij in Valkenswaard nogal eens. We zien de
natuur meer als iets om te gebruiken, waar geld mee is te verdienen, waar je je
stukken van kunt toe-eigenen (met vergunning) om een bedrijf te vergroten, de
horeca uit te breiden, lawaaisporten te kunnen beoefenen enz.
Maar de natuur oppoetsen? Wat geven we terug? Dat is erg mager. zo mager dat
zelfs de natuur daar geen antwoord op heeft.
Als wij als volksvertegenwoordigers de natuur geen stem geven in ons mooie dorp,
wie dan wel…
En als er dan burgerparticipatie is (waar we altijd zo veel mee op hebben) in de vorm
van een weldenkende organisatie die zich druk maakt om die natuur en daar ook
voor strijdt, dan zie ik vaak een verkrampte reactie zowel bij de raad als bij college en
ambtenaren. Waarom? Praat met natuurorganisaties en burgerplatforms want alleen
samen kun je iets goeds bereiken. Vul elkaar aan in het belang van Valkenswaard.
Alles van waarde is dan zo weerloos of zo krachtig als wij het er samen van maken!
Na16 jaar raadslidmaatschap in 20 jaar tijd is het dan nu zover; ik verlaat de actieve
politiek. We hebben thuis nog steeds geen geraniums gekocht dus daarachter ga ik
niet zitten. Wel vindt mijn vrouw Gerrie het fijn dat ik meer thuis zal zijn. Maar zonder
geraniums!
De politiek blijf ik volgen maar nu vanaf een plaats in het bestuur van H&G. Want die
partij blijf ik trouw.
De natuur blijf ik ook trouw; daarvoor word ik actief, ter geruststelling van SvV, bij
G&H. (Groen & Heem)
Ik sluit af.
Mijn grootste dank gaat uit naar al mijn kiezers die al die jaren mij hun vertrouwen
gaven. Ik hoop van harte dat ik het ook altijd heb verdiend.
Graag bedank ik alle collega’s voor de samenwerking en de vaak pittige debatten.
Ik bedank college, ambtenaren en griffier; zij stonden ons bij als we daarom vroegen.
En mijn grote dank gaat naar H&G. Naar Theo met wie ik in 2006, allebei als
eenpittertje, al intensief samenwerkte en natuurlijk naar onze fractie. Geweldige club
waar levendig wordt gediscussieerd en waar diversiteit van mening met respect
wordt ontvangen en meegewogen. Fijne club.
Collegae raadsleden,
Volksvertegenwoordiger is een veeleisende, eervolle, mooie taak, waartoe je bent
verkozen!
Doe het met alle inzet en toewijding voor onze bewoners en ons Valkenswaard; er
hangt veel van af…
Doe het zoals dichter, filosoof Khalil Gibran zegt:
“Alle arbeid is ledig tenzij er liefde in woont”
Ik dank iedereen voor de mooie woorden die vanavond tot mij zijn gesproken en
wens u allen het allerbeste.
Susanne Peeters. 29-03-2022.

