
 
 

 

Nieuwjaarspeech – Burgemeester Bob Vostermans 

 

Geachte aanwezigen, beste mensen, 

Wat fijn u allemaal hier te zien, gewoon in het echt, in onze mooie raadszaal. Ik weet 
niet hoe het bij u voelt, maar het lijkt alweer heel normaal dat samen mogen komen. 
Maar dat is het eigenlijk nog niet. Na 2 jaren van afstand door corona, is samenzijn geen 

vanzelfsprekendheid.  

Wat vliegt een jaar voorbij. Vorig jaar nog een digitale nieuwjaarsbijeenkomst, nu hier 
live in de raadszaal.   

Graag wil ik eerst samen met jullie terugkijken op afgelopen jaar, dat meteen heel 
bijzonder begon. Ik kan me die eerste januari nog goed herinneren. Ergens aan het einde 
van de ochtend werd ik gebeld door de politie. ‘Burgemeester, we hebben een wat 

bijzondere casus aan de hand’. Ik dacht aan corona, of vuurwerk. Maar wat bleek? De 
politie maakte zich zorgen over een groot evenement in Reuver dat plaats ging vinden in 
de avond….. Inderdaad, ik heb het over de postcode kanjer die in Reuver was gevallen. 
Uniek om dit als dorp mee te mogen maken, en voor velen een reden voor een 
feestelijke start van 2022.  

Helaas was 2022 niet alleen een jaar van mooie gebeurtenissen. De coronacrisis was nog 
niet voorbij, en de volgende crisis diende zich alweer aan. Oorlog in Oekraïne. 
Onvoorstelbaar, oorlog in Europa in het jaar 2022!  Miljoenen onschuldige Oekraïners 
ontvluchtten het geweld in hun land en zochten veiligheid op andere plekken. Zo ook in 
onze gemeente.  

Inwoners boden eigen woningen aan als opvangplek voor vluchtelingen. Ondernemers 
stelden ruimte beschikbaar om samen met ons genoeg opvangplekken te realiseren. Een 
hele onderneming, maar dankzij de grote inzet en gastvrijheid van velen bieden we op 
dit moment nog aan tientallen Oekraïners onderdak en onderwijs. We laten ze zich thuis 
voelen in onze gemeente. We lieten als Beesel zien waar we sterk in zijn: de handen uit 
de mouwen steken en samen omkijken naar onze medemens. 
 
Natuurlijk hebben we hier in onze gemeente ook onze eigen problemen. Sommige 
inwoners vroegen zich af: Moet dit nu allemaal? De energiecrisis en de inflatie raken ons 
ook. De gasprijzen stegen naar een hoogtepunt, waardoor warmte geen 

vanzelfsprekendheid meer is. Gezinnen zien de maandelijkse energievoorschotten 
omhoogschieten. De boodschappen worden steeds duurder. Ik begrijp dat het daarom 
soms moeilijk is om open staan voor de problemen van anderen. Maar toch is mijn 
antwoord op die vraag helder! JA, we hebben de plicht om deze mensen te helpen. De 
zorg en aandacht voor de een, hoeft de ander niet in de weg te staan.  

Mij hebben de gesprekken met verschillende Oekraïense inwoners enorm geraakt. Ga er 

maar aan staan, om samen met je kindje te vluchten naar een vreemd land, terwijl je 
man gedwongen moet vechten in je thuisland, niet wetende of je hem ook nog terugziet. 
Ik ben blij dat wij ook voor deze mensen klaar staan. En dat kunnen we hier in de 
gemeente Beesel.  

Al deze gebeurtenissen maken het meer dan ooit van waarde dat we elkaar ontmoeten. 
Dat we samen stilstaan en herinneringen levend houden. En gelukkig kon dat dit jaar 

weer. Voor mij persoonlijk, als burgemeester van Beesel, was dit het eerste jaar van vele 
fysieke bijeenkomsten met inwoners, verenigingen en ondernemers. Eindelijk weer echte 



 
 

 

fysieke gesprekken voeren, samen te lachen, en verhalen te delen. Niets kan daar 
tegenop! En wat is er veel te doen geweest afgelopen jaar. Denk aan het prachtige 
euregionale schuttersfeest, met de optocht in ons vernieuwde centrum, en het feest aan 
de grens! Denk aan de kermissen, ook deels in vernieuwde opzet, denk aan de vele 
evenementen, maar ook aan het kerstconcert en het nieuwjaarsconcert, voor het eerst in 
jaren weer echt!  Daar krijgen we energie van en groeien we door.  

Er was weer ruimte om de grens over te gaan naar onze buurgemeente Brüggen. We zijn 

in het najaar bij elkaar op bezoek geweest om van elkaar te leren en de samenwerking 
op te zoeken. Zo willen we inwoners, organisaties en bedrijven in Beesel en Brüggen 
dichter bij elkaar brengen. Want iedereen weet wat ze zeggen: beter een goede buur dan 
een verre vriend! Dat laat opnieuw de oorlog in de Oekraïne heel erg duidelijk zien.  

Ook op politiek gebied natuurlijk ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Raadsverkiezingen 
zorgden voor nieuwe gemeenteraad en een nieuw college, met frisse energie. Ook is de 

publiekstribune tijdens raadsvergaderingen is weer geopend! Maar ook op afstand 
kunnen onze inwoners dichtbij de lokale politiek komen. Om onze besluitvorming nog 
toegankelijker en transparanter te maken heeft de raadszaal dit jaar een camerasysteem 
gekregen, waardoor alle raadsvergaderingen in de eigen huiskamer te volgen zijn.  

En vergeet ook het vernieuwde centrum in Reuver niet, dat dit jaar geopend werd. Er zijn 
vele gesprekken over het nieuwe centrum gevoerd, maar deze zomer werd zichtbaar wat 

de toegevoegde waarde van de nieuwe inrichting is. Volle terrassen, spelende kinderen 
en lachende gezichten. En met als afsluiting van het jaar een prachtige kerstboom op de 
markt met hierin wensen van onze groep 7 en 8 leerlingen. Prachtig!  

Hier staan we dan, helemaal aan het begin van 2023. Dat het einde van de crises nog 
niet in zicht is moge duidelijk zijn. Hoe gaat de energiecrisis zich ontwikkelen? En wat 
betekent de aanhoudende oorlog in Oekraïne voor onze gemeente? Waarschijnlijk wordt 

ook in het komende jaar een beroep gedaan op de gemeente en onze gemeenschap om 
extra opvangplekken te realiseren voor zowel Oekraïense vluchtelingen als asielzoekers. 
En dat gaat ons lukken! Dat hebben we afgelopen jaar bewezen.  

Wat ik ons ons allen voor 2023 wens ligt verscholen in een column van Gerard Kessels, 
uit Dagblad de Limburger. Hij schreef deze column een klein jaar geleden. In zijn column 
schrijft hij over een standbeeldje op de markt in het Brabantse Eersel. Het is een 
standbeeldje voor de Contente Mens. Een eenvoudig Brabants boertje met de handen op 
de rug, dat vanonder zijn grote pet tevreden de wereld inkijkt. Hij is blij met wat hij 
heeft. De Contente Mens van Eersel stamt uit de jaren vijftig. Hij bezat iets dat in onze 
tijd steeds schaarser wordt. Gemoedsrust. We leven in een maatschappij die constant de 
turbo erop heeft staan. Een land met mensen die altijd opgewonden, beledigd, woedend, 
geraakt zijn en zich tekortgedaan voelen. Overal is een gebrek aan zuurstof, alom heerst 
kortademigheid.  

En dat terwijl de situatie van nu, de wereld van nu, wel eens wat meer gemoedsrust zou 
kunnen gebruiken. De contente mensen, die er nog steeds in overvloed zijn. Maar die we 
niet horen, omdat een fel, boos of een afwijkende tekst, toch net wat beter bekt, die 
moeten we koesteren.  Ook al leven we in een onstuimige tijd met veel onzekerheden, ik 
hoop dat voor ieder van ons die Contente Mens meer zichtbaar gaat worden. Dat we 
kijken naar wat we wél hebben, en waar we content mee zijn. Mensen die nog meer 

‘Geluiven in ut Gooije’! Zo maken we het samen makkelijker om met elkaar te bouwen 



 
 

 

aan onze prachtige gemeente. En natuurlijk, laat daar geen misverstand over bestaan, 

zorgen we er samen voor dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. 

Wat gaat 2023 ons dan allemaal brengen? Het wordt in ieder geval een jaar van 
ontmoetingen. Vele ontmoetingen!  

Een van de eerste feestelijke ontmoetingen waar de contente mens zonder twijfel 

nadrukkelijk aanwezig zal zijn, is de Vastelaovend in onze dorpen. Samen liedjes zingen, 
een pilske drinken en even de zorgen vergeten. Én of het nu is onder het Beeselse 
motto: ‘Nog eine mit de jas aan’ óf die van de Windjbuujels met hun eigen thema ‘Gaef t 
door’. We gaan weer samen vieren, en we geven deze traditie mèt of zonder jas graag 
door aan nieuwe generaties.  

En dat we deze tradities ook dit jaar weer met trots uit gaan dragen lijkt me evident, 
want we staan ook aan de vooravond van het jaar van de draak. In Beesel is de draak 
natuurlijk altijd aanwezig, maar elke 7 jaar komt hij écht tot leven tijdens het 
Draaksteken. De strijd tussen en goed en het kwaad. Hoe actueel wil je het hebben?  Een 
groots spektakel waar we ontzettend trots op zijn en enorm naar uitkijken. Ook bij het 
draaksteken speelt verbondenheid en saamhorigheid een grote rol. Ruim 500 acteurs en 
nog meer vrijwilligers hebben maar één doel: Draaksteken 2023 tot een geweldig succes 
maken. Voor mij zal het mijn eerste Draaksteken in Beesel zijn. Ik laat me graag samen 
met 15.000 andere bezoekers omverblazen door het openluchtspektakel in augustus 

2023. Ik weet niet hoe het bij U is, maar bij mij stroomt het Drakeblood inmiddels door 
de aderen.  

Graag proost ik met jullie op het nieuwe jaar, en wil ik bovenal graag afsluiten met de 
boodschap én het thema van Draaksteken 2023: Leef Miense, Geluif in t goeje! 


