Jan Piet,

Vandaag nemen we afscheid van jou als wethouder. Acht jaar heb je je ingezet voor
Langedijk en nu met het afscheid roept dat ook weer herinneringen op. Herinneringen van
8 jaar geleden, toen wij als beginnende partij elkaar ontmoet hebben en later de hand
gaven.
Dorpsbelang Langedijk was nieuw met de verkiezingen van 2010 en verassend met 3 zetels
in de gemeenteraad gekomen. Er waren nogal wat onderwerpen waar wij ons met de
verkiezingen hard voor hadden gemaakt. De Speelweide, Het Behoudenhuis, Het oude
veilingterrein in Noord-Scharwoude, Achterstallige wegen en groen onderhoud, De extra
puist van Westerdel.
Kortom genoeg belangrijke onderwerpen waar Dorpsbelang
Langedijk ook de coalitie mee in kwam.
Het moet gezegd, met de verkiezingen hadden we nog niet aan een wethouder gedacht.
Maar ja, je gaat deelnemen in de coalitie en dan moet je op zoek naar een wethouder. Op
zoektocht dus. Een lichtelijke profielschets hadden we in ons hoofd en uit een aantal opties
kwam ook Jan Piet Beers in beeld.
We probeerden contact te maken maar we kregen een zoon aan de lijn, ‘mijn vader is een
weekje op vakantie’ maar ik zal het doorgeven, was het antwoord. 10 minuten later ging
de telefoon, Met Jan Piet, ik onderbreek mijn vakantie en kom morgen.
In de gemeente Niedorp had Jan Piet al een staat van dienst opgebouwd in de politiek.
Waarvan zeven jaar ervaring als wethouder met portefeuilles Ruimtelijke ordening,
Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Beheer en werken Grondzaken en Openbaar beheer.
Dat waren nou precies de portefeuilles wat ons lag en waarmee wij invulling konden geven
in het college. We hadden vertrouwen in de kennis en kunde van Jan Piet, en op de vraag
hoe je staat ten opzichte van een lokaal denkende partij, zei je; Ik ben geboren in een
dorp, en afgezien van mijn grote affiniteit met het platteland en het dorpse, ga ik kansen
en bedreigingen die voortvloeien uit samenwerking met stedelijk gebied niet uit de weg.
Dat sprak ons aan en zo hadden wij een wethouders.
De start in 2010 was als wethouder nou niet gemakkelijk. Nederland kwam in een diepe
crisis terecht en financieel was het zeker niet rooskleurig. De broekriem aanhalen was
feitelijk elk jaar aan de orde. Maar ondanks die moeilijke jaren heb je je bijzonder ingezet.
Vele projecten die voorheen zeer moeizaam gingen, werden voortvarend opgepakt. Dat is
zeker geen appeltje – eitje geweest.
De bouw activiteiten waren in een neergaande
spiraal. We weten allemaal de perikelen bij het project Winkelcentrum en aanliggende
woningbouw in Broek op Langedijk. Je hebt het vlot getrokken en in gang gezet en het is
nu bijna afgerond, een Kloppend hart noem je het. De Speelweide is behouden gebleven
en woningen zijn aan de rand gepositioneerd. De locatie oude veilingterrein in NoordScharwoude, was al zo’n tien jaar met hekken omrand en het gaf een verpauperd beeld.
Je hebt met Bouwfonds de onderhandelingen weer ingezet, en er verrijst nu een prachtige
nieuwbouwwijk. De oude bibliotheek locatie in Zuid-Scharwoude heeft een bestemming
gekregen. De locatie Mavo-veld in Zuid-Scharwoude is in goed overleg met omwonenden,
ingevuld met woningen. En de plannen bij de Overbrugging zijn ook in de maak.
Ook de bestemmingsplannen zijn in afgelopen periode weer voor een aantal jaren
vastgesteld. Heel veel energie is er in gestoken, want ja, er is ook veel overleg nodig. Met
ruimtelijke ordening heb je ook vaak tegenspraak. Wel zocht je altijd naar een oplossing
of compromis. Want je lijfspreuk is ook kenmerkend ‘ tussen dit en dat zit ook nog wat ‘.
Maar je uitgangspunt is dat je keuzes moet maken anders, kom je niet verder.

Je loopbaan in Langedijk is niet altijd gemakkelijk geweest. Je vrouw Dia, steun en
toeverlaat, werd ziek en uiteindelijk ook ongeneeslijk ziek. Het wegvallen van Dia heeft
een enorme impact op je. Als je al van verwerken kan spreken, verwerk je het op jouw
eigen ingetogen wijze. Maar het kost kracht en het heeft een lang pad.
Maar ook in deze moeilijke periode heb je je ingezet in je je projecten. De laatste jaren
ook heel veel ingezet voor Langedijk Ontwikkeld Met Water. Dat is toch wel jouw project
geworden en waar je echt voor bent gegaan. Een project wat met veel inspraak en ronde
tafel gesprekken is ingezet. Wat willen we in Langedijk en hoe geven we er invulling aan.
Dat resulteert in ieder geval al in het doortrekken van de Achterburggracht en van het
Vroonermeer naar het Twuyvermeer.
Zoals gezegd, het kost kracht en halverwege 2017 gaf je ons aan, dat het bestuurlijke ten
opzichte van het politieke aspect toch wel zwaar werd. Heel voorzichtig zoals altijd, gaf je
een paar keer aan dat het voor een volgende raadsperiode wel heel moeilijk zou gaan
worden. Met zo’n zware baan tellen de jaren mee. Het moet even landen maar we hebben
daar natuurlijk begrip voor gehad.
Aan stoppen met werken denk je nog niet. Je ziet nog nieuwe kansen en uitdagingen. Een
raad van toezicht of een raad van commissarissen daar wil je nog wel voor gaan. Je neemt
al deel aan een opleidingstraject. Wie weet komen we je weer ergens tegen, we zullen het
zien.
Jan Piet namens ons allen, heel veel dank voor alles wat je gedaan hebt, maar bovenal
ook nog heel veel geluk in de toekomst. Wij wensen je al het goede toe.

