
Nieuwjaarstoespraak 2021 
 
Nieuwjaarswensen 

- Beste inwoners van de gemeente Hardenberg. 
- Langs deze weg wens ik u allen een heel gelukkig nieuwjaar. 
- Dat doe ik mede namens de gemeenteraad, het college van B&W en alle medewerkers van 

de gemeente Hardenberg. 
- Natuurlijk had ik u het liefst de hand geschud en persoonlijk het allerbeste voor het nieuwe 

jaar gewenst. 
- Maar, door de coronacrisis zit handen schudden er nu even niet in.  
- Ondanks alle beperkingen en regels waar we ons aan moeten houden, hoop ik dat u toch 

terugkijkt op mooie feestdagen. En verwachtingsvol uitkijkt naar 2021. We gaan er samen 
een mooi jaar van maken! 

 
- Dit is eigenlijk de periode waarin we vol goede moed met dappere voornemens aan de slag 

gaan.  
- Vorig jaar stonden we nog opeengepakt in de hal van het gemeentehuis.  
- Samen keken we tijdens de nieuwjaarsreceptie vooruit naar het nieuwe jaar. 
- Wie had je toen geloofd als je had verteld wat ons in 2020 zou overkomen? 
- Een anderhalvemetersamenleving, coronamoeheid en viruswappie: die woorden zeiden ons 

toen nog helemaal niks… 
 

- Wat een bijzonder en bewogen jaar ligt er achter ons.  
- We zijn geconfronteerd met een crisis die veel van onze normale vrijheden heeft ingeperkt, 

maar ook voor grote zorgen en verdriet heeft gezorgd. 
- Verdriet om een dierbare die je misschien ontvallen is. 
- Of zorgen over je bedrijf, dat je met hart en ziel hebt opgebouwd en dat je nu gedwongen 

hebt moeten sluiten. 
- En om onze jongeren. Die in de bloei van hun leven zijn. Veel hebben moeten inleveren.  
- Toch vind ik het bewonderenswaardig hoe soepel de Hardenbergse samenleving hiermee is 

omgegaan.  
 

- Want het afgelopen jaar hebben we ook geleerd hoe het anders kan. 
- We hebben met elkaar veerkracht getoond, waarvan we niet wisten dat we het in ons 

hadden. 
- We hebben nieuwe manieren gevonden om met elkaar in verbinding te blijven. 
- Laten we dat meenemen naar 2021.  

 
- Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat mijn beide ouders nog leven en spreek geregeld 

met hen over wat er in de wereld gebeurt. 
- Mijn ouders legden een relatie met de situatie ten tijde van en na de tweede wereldoorlog 

waarin ze als jongeren moesten opgroeien. 
- Want ook toen werden de mensen beperkt in hun vrijheid. Was er eenzaamheid en sloten de 

scholen. 
- Ze vertelden dat ze de strijd niet voor niets gewonnen hadden. En dat ze weer zijn gaan 

geloven dat ze hun omgeving weer kleur konden geven. 
- De jongeren van die generatie hadden de moed om weer verder te gaan en te gaan bouwen 

aan de toekomst. En dat is ze gelukt!   
- Wat een mooi woord: moed. 
- Terwijl wij ons soms vermoeid en moedeloos voelen door de corona- omstandigheden, gaf 

de jeugd van toen elkaar moed om vooruit te kijken.  
- De jeugd stond op de schouders van de oudere generatie. 



- Samen had men de moed om te bouwen aan de toekomst van morgen.  
 

- Wat die generatie kon. Dat kunnen wij ook.  
- Mijn wens voor u allen is dat we dit jaar met elkaar de moed vinden en moedig zijn  om weer 

vooruit te kijken.  
- Plannen maken voor een kleurrijk voorjaar! Elkaar daarbij tot steun zijn. 
- Dan kunnen we weer bouwen aan een hoopvolle toekomst. Investeren in een mooie en 

sterke gemeente. Bouwen aan economische groei.  
- Een gemeente waarin iedereen kan meedoen en waar we omkijken naar elkaar.  
- Waarin kwaliteit van leven, wonen en werken in balans zijn met elkaar. 

 
- Ik hoop en wens dat 2021 het jaar wordt waarin we weer ruimte krijgen.  
- Dat we alle beperkingen die corona met zich meebrengt achter ons kunnen laten. En weer 

vooruit kunnen kijken.  
- Want uiteindelijk is dat waar we het allemaal voor doen.  
- Kijken naar de toekomst. Zodat we weer meer samen kunnen zijn en bijzondere 

gebeurtenissen met elkaar kunnen vieren.   
- Ik heb het lef en de moed om samen met u te bouwen aan de toekomst van Hardenberg. 
- Ik wens u een mooi jaar! 

 


