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Speech burgemeester Niels E. Joosten bij zijn installatie als burgemeester van 
Doetinchem, tijdens de bijzondere raadsbijeenkomst op woensdag 5 februari 2014  

 

 

Als alle Achterhoekers dan even de vingers in de oren doen dan begin ik met het eerste couplet van 

het Achterhoeks volkslied van B.J. Stegeman:. 

Ut gif moor eeenen Achterhoek, 

Den geldersen, den echten. 

Ut land woor onze wehge stond, 

Woor waltied an zult hechten 

 

Commissaris, de heer Cornielje, dank voor uw wijze adviezen en mooie woorden over het zo 

belangrijke naoberschap. En ja, ik ga d’ran en ja, ik heb nog veel te leren. 

Meneer de locoburgemeester, beste Steven, dank voor het hartelijke welkom en dank dat u mij dit 
prachtige ambtsketen hebt omgehangen. Ik zal hem met trots en eerbied dragen.  

Meneer Verhoeven, Nol, geachte voorzitter van de vertrouwenscommissie en plaatsvervangend 

voorzitter van de raad van Doetinchem. Mag ik ook u danken voor de mooie woorden en in u de 
gehele raad voor het in mij gestelde vertrouwen. 

Ook voor uw raad breekt een spannende tijd aan.Naar ik hoop met interessante debatten met 

daarbij respect voor elkaar en het belang van onze inwoners voorop. Gelukkig heb ik geen enkele 

reden daar aan te twijfelen.  Het is een eer met u te mogen samenwerken. De raad is en blijft ons 

hoogste orgaan. Het is aan de burgemeester daar neutraal voorzitterschap te betonen en juist ook 

de minderheden tot hun recht te laten komen.  

U allen dank dat ik de burgervader mag zijn voor alle inwoners van Doetinchem en dat ik mag 
besturen in deze veelzijdige gemeente in de prachtige Achterhoek. 

 

Leden van de raad, dames en heren, beste vrienden, lieve familie, 

In een echt goed team, staat (of stond) een Pool (of Poolse ) in de spits. Ania dank dat jij me hebt 
gesteund in deze nieuwe stap.  

 

En dames en heren, 

Elke burgemeester gun ik kinderen zoals die vier van ons; die even enthousiast zijn over deze mooie 

gemeente en de stap die we samen zetten. Want wees eerlijk, Welke puber zegt tegen haar 

stiefvader, zonder ook maar 1 moment te twijfelen; “als jij moet verhuizen, verhuizen we allemaal 
mee!” 

U allen hebt de lat hoog gelegd. En terecht. 

 

Dames en heren,  

Was ik in Brummen gewend geraakt aan boerenslimheid; hier in de Achterhoek hebben we 

superboeren. En die superboerenslimheid vertaalt zich in innovatie, waar het maar kan. En daarmee 
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gaan we samen  - in Doetinchem en in de regio-  een nieuwe fase in. Meer dan ooit gaan we samen 
kansen benutten.  

Over ooit gesproken. In het verleden werd wel eens de hulp van Den Haag ingeroepen. Neem het 

jaar 1599. Toen vroegen de burgemeesters aan de Staten-Generaal om wapens voor de bewapening 

van de burgerij. In Den Haag werd besloten tot het sturen van 30 musketten, 30 roers (ijzeren 
staven) en 50 spiesen. Op dit moment moet de regio het met 1 Haagse Spies doen.  

In de regio Achterhoek gaan we samen hard aan de slag. Niet in de eerste plaats met bestuurlijke 

discussies, maar met prioriteit leggen bij het samen werk maken van de uitvoering van nieuwe taken 

op het gebied van ondermeer de jeugd, de zorg en de economie. En daarmee aan de oproep van 

oud-minister Spies aan de besturen in de Achterhoek. Want het gaat nu niet om onze verschillen, 

maar om onze gemeenschappelijke belangen. De belangen van onze inwoners die goede zorg, 

onderwijs en een leuke baan in een prachtige regio willen. Ook Doetinchem neemt daarin haar 

verantwoordelijkheid. Zonder een te grote broek aan te trekken zeg ik alvast tegen de collega-
regiobestuurders. 

 

Dames en heren, 

Doetinchem is niet zomaar een economisch centrum. Ook hiervoor kunnen verklaringen gevonden 

worden in de geschiedenis van de gemeente. Al in een oorkonde van graaf Otto de 2e uit het jaar 

1230 is vermeld dat de graaf,  de week- en jaar- markten van Doesburg opheft,   en verplaatst naar 
Doetinchem. Hij doet dat op advies van burgers uit Doetinchem, Zutphen en Arnhem. 

Wat is de betekenis van dat stukje geschiedenis van Doetinchem? In de eerste plaats dat goede 

beslissingen altijd genomen worden op advies van de burgers. Als hier al burgerparticipatie gold in 

1230 dan moeten we daar in 2014 het beste in zijn. 

Datzelfde geschiedenisfeit verklaart hoop ik ook dat iemand die z’n bestuurlijke carrière in Doesburg 
begint, het beste tot z’n recht komt in Doetinchem.  

De markt van Doetinchem is immers sindsdien één van de beste grote markten van Nederland. 
Volgende maand wordt bekend gemaakt of we de allerbeste zijn. Ik denk van wel! 

 

Dames en heren,  

Alle mensen die ik in de afgelopen weken heb gesproken -en dat waren er heel veel- spraken lovend 

over het gezellige winkelcentrum van Doetinchem. Bezoekers komen ook van buiten de regio en dat 

moeten we vasthouden en verder uitbouwen. Het is dan ook een eer om burgemeester te mogen 

zijn van zo’n bruisende stad. En diezelfde ambitie moeten we hebben voor de voorzieningen in onze 
dorpen. Voor ons is alleen het beste goed genoeg.  

Trouwens, Gaanderen heeft al het beste mannenkoor heb ik pas zelf ervaren.  

En was het niet Karel de Grote die zag en zei: “Wat Een Heerlijk Land” en daarmee de naamgever 

van één de mooiste dorpen van Nederland.En als u op internet kijkt waarmee Wehlse ondernemers 
de afgelopen jaren de beste van Nederland waren, dan loopt je het water in de mond.   

 

Dames en heren,  

 “Op advies van inwoners uit Doetinchem, Zutphen en Arnhem” Dat geschiedenisfeit geeft ook het 

historisch besef aan van de relatie tussen Doetinchem en de buurregio’s Stedendriehoek  en 

Arnhem-Nijmegen. Als burgemeester van Doetinchem zal ik dan ook nauwe banden onderhouden 

met de regio van Zutphen en de regio van Arnhem. Gelukkig heeft de burgemeester van Arnhem 
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zeer warme gevoelens bij Doetinchem. Dat weet ik uit zeer betrouwbare bron. (Herman, dank dat 

je Doetinchem de afgelopen jaren zo goed hebt bestuurd en Tonny, dank voor jouw geweldige inzet 

de afgelopen maanden). 

Samenwerken binnen de regio Achterhoek, de banden versterken met de buurregio’s en strategische 

allianties aangaan met Nord-Rhein Westfalen zijn zaken die hoog op mijn agenda staan.Dat alles om 

van onze gemeente en onze regio een gebied te maken waar het leven meer dan goed is. De 

Achterhoek kan zich daar op voor laten staan. Met de beste schouwburg, de beste markt,  

binnenstad en ziekenhuis. En de beste burgers en bestuur.   

 

Dames en heren, 

Onze kinderen waren onder de indruk van de 3-printer bij de open dag van één van de scholen in 

Doetinchem. Scholen die volop samenwerken met het bedrijfsleven van Doetinchem en de regio. 

Alles gericht op samen werken aan een moderne toekomst. Een toekomst waar werkgelegenheid is 

in alle werkvelden. In de industrie, de zorg, de dienstverlening, de energiesector, landbouw, sport en 

recreatie. Wat mij betreft loopt de Achterhoek voorop.Ja, dat klinkt ambitieus. Maar u zocht dan 

ook een ambitieuze, hardwerkende en samenwerkende moderne burgemeester. Ik zal mijn best 

doen, dat voor u te zijn! 

Van mijn moeder heb ik geleerd altijd mijn beste beentje voor te zetten. Ook al zijn de dalen nog zo 

diep of de bergen nog zo hoog. En van mijn vader, die helaas niet meer leeft, heb  ik geleerd dat 
humor nooit mag ontbreken. 

U gaat dus nog wat meemaken met mij. U zult me eerder af moeten remmen dan aan hoeven te 

sporen.  U zult regelmatig hoofdschuddend (ik hoop met een lach) mijn spontane enthousiasme 

gadeslaan. Energie, dat heb ik. Onze stad en onze dorpen ook. En energie gaan we ook maken. 

Samen met onze partners in de regio en met onze oosterburen. De Achterhoek blijft dat 

onverwachte stukje Nederland. Ik zal mij inzetten voor dit prachtige gebied, voor een vitaal 

platteland, met schone energie en aansluiting tussen: Onze mensen, Ondernemers, 
Onderzoeksinstellingen, Onderwijs en Overheid. Niet 3 niet vier maar 5 O’s dus.  

 

Dames en heren, 

Ik hoop zo snel mogelijk midden in de Doetinchemse samenleving te staan. Graag maak ik kennis 

met zoveel mogelijk instellingen en bedrijven. Ik zal u dan ook actief opzoeken. Loop of fiets maar 

met me mee tijdens één van mijn lunchpauzes! Ik ga niet vanuit een ivoren toren besturen. Ik ga wat 

onze mensen, bedrijven en instellingen vinden, verder helpen.  

Doetinchem, u bent de beste! Dank voor de mooie woorden. Dank voor de geweldige ontvangst. 
Doetinchem; Ik heb er zin in! 

Ik sluit af met het laatste couplet uit het Volkslied volgens B.J. Stegeman: 

Joo ut gif moor eeenen Achterhoek 

Den gelderschen, den olden, 

Den wieje bewaart as kostlijkst pand, 

Ons wondermooie saksenland, 

Woor waltijd van zult holden. 

 

Dank u wel! 


