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Beste mensen,
Van harte welkom in de huiskamer van de gemeente, hier in Exloo, aan het begin van het
nieuwe jaar. Het is een goede gewoonte om elkaar te ontmoeten, elkaar het beste te
wensen en ik ben daarom blij dat u er bent. Een apart welkom voor de verenigingen van
dorpsbelangen, die dit jaar de speciale gast zijn. En het is een goede gewoonte dat de
burgemeester terugblikt op het afgelopen jaar en vooruitkijkt naar het jaar dat voor ons ligt.
En als je dan terugkijkt naar 2018, dan zie je een jaar van onrust en onzekerheid. Zo ging het
over de Brexit, over dividendbelasting, over de beurs, over Trump, over aardbevingen, over
de ziekenhuiszorg, over gele hesjes, over groene energie, over zwarte Piet. Heel Nederland is
in de greep van onzekerheid over klimaat, over migranten, over democratie en overheid,
over crisis of vooruitgang, over meer salaris en duurdere boodschappen.
Heel Nederland? Nee, een aantal kleine dorpen in Drenthe houdt moedig stand tegen
wanhoop en verbittering. Ze durven daar nog vooruit te kijken, plannen te maken, te
bouwen. Ze lopen daar niet op eieren, durven zelf fouten te maken en die van anderen te
vergeven, ze luisteren naar elkaar en gunnen daar elkaar wat, ze zijn daar trots op wat ze
samen hebben opgebouwd.
Als je de toeristen mag geloven, is het er een prachtige plek om op vakantie te gaan: de
bomen worden gesnoeid, de wegen en fietspaden vernieuwd, de hunebedden gekoesterd,
het plastic apart opgehaald. De boeren op het veen doen fluitend hun werk om ons voedsel
te verbouwen, op het zand genieten fietsers en wandelaars van de prachtige natuur, de
volgeboekte bed and breakfasts bieden gastvrij onderdak aan een groeiend aantal mensen
dat die mooie plaatsen bezoekt. Het is daar Cittaslow, fastfood bestaat er niet en
evenementen vinden plaats in de fluisterstand.
Kortom: het is daar prachtig, de mensen hebben er doorlopend een stralend humeur, het is
er altijd mooi weer en de burgemeester overdrijft wel eens wat.
Ja, u had het al geraden, ik heb het over Borger-Odoorn, en niet zonder reden. Want ik had
het net over mijn overdrijven, maar wij overdrijven met elkaar wel eens wat, namelijk in
bescheidenheid en somberheid.
Valt er dan niks te klagen? Zeker wel, en terecht. De discussie over de windturbines zal ons
in 2019 nog steeds bezig houden, het voetbal in 2e Exloërmond ook, en in de eigen
gemeentelijke organisatie staat ons nog heel wat te doen. De houdbaarheid en
betaalbaarheid van de zorg, voor jong en oud, houdt ons bezig, de voorzieningen in de
dorpen, het verkeer en de verkeersveiligheid. Woningen voor starters, aandacht voor
ouderen, voor vrijwilligers in de dorpen. En ondanks de economische groei is onze lijst van
wensen een stuk groter dan onze portemonnee.
Ja beste mensen, ik overdreef dus zonet misschien wel een beetje, maar tegenover al die
serieuze kwesties staat een even serieus mooie gemeente, met hardwerkende mensen die
ook oog hebben voor de ander en tijd maken voor hobby of club. We hebben hier in het
gemeentehuis twee keer per jaar een bijeenkomst voor nieuwe inwoners. Daar hoor ik het

altijd het puurst, vooral van mensen uit het Westen: het is hier zo mooi en de mensen kijken
naar elkaar om. Soms moet je even van een ander horen hoe bijzonder die combinatie is.
Misschien is dat wel de reden dat we op twee fronten in de groei zijn. Ten eerste qua
toeristen, waarvan er steeds meer via de Hunebedhighway de weg naar onze hotels,
campings en vakantieparken weten te vinden. 2018 was een topjaar! Leuk voor de
toeristenbelasting, maar nog veel meer een graadmeter voor de aantrekkelijkheid van onze
gemeente.
Maar ook qua aantal inwoners zitten we in de lift: na jaren van gestage afname was de krimp
in 2017 al teruggelopen tot -3, en in het afgelopen jaar zijn er onder de streep 19 inwoners
bijgekomen! Geen krimpgemeente meer. En in Emmen nam het aantal inwoners juist iets af,
dus we groeien naar elkaar toe! Een bemoedigend gegeven dat ik, geheel tegen onze
gewoonte in, nu van de daken schreeuw.
En verder zijn er in 2018 een aantal ontwikkelingen geweest waar we dit jaar veel lol van
gaan krijgen. Denk aan de geheel vernieuwde expositie van het Hunebedcentrum in Borger.
Volgende week de opening, kom eens kijken want het is schitterend geworden, en voor het
eerst worden meer dan 100.000 bezoekers verwacht.
Dan de Regiodeal; ook samen met de provincie, en met enkele Zuid-Drentse gemeenten plus
Hardenberg komt er 20 miljoen van het Rijk naar dit gebied. Heel bijzonder dat we die
hebben gekregen. Het biedt volop kansen voor investeringen, bijvoorbeeld in het kader van
de gebiedsagenda De Monden. En bewijs dat samenwerking loont.
En dan het LEADER-geld voor de ontwikkeling van het centrum van Exloo. Een subsidie van 6
ton waarmee we samen met de dorpsraad en het dorp het door brand geteisterde centrum
met behulp van ons Cittaslow-keurmerk nieuw leven inblazen. Van kale vlakte naar
springlevend centrum!
Er gebeurt dus al verschrikkelijk veel, maar we willen meer: we willen er nog meer zijn voor
mensen die het op eigen kracht niet redden, de kwetsbaren, degenen die niet voor zichzelf
kunnen opkomen. Ook het sociale werk achter de schermen, via de sociale teams, het
opbouwwerk, de kerken, de scholen, de clubs en de verenigingen van dorpsbelangen,
verdient ruggensteun. En dat doe je niet door eenzijdige verklaringen, maar door wederzijds
overleg en vertrouwen.
Ja, we zijn een prachtige gemeente en dat mogen we best meer laten zien. En ja, er staan
ons in 2019 ook lastige opgaven te wachten. We zijn te nuchter om dat in een glad
verkooppraatje weg te masseren, we slaan de hand aan de ploeg en vatten de koe bij de
horens. De struisvogel komt in Borger-Odoorn niet voor, niet met de kop in het zand, en ook
niet in het veen.
En waarom gaan we het redden? Wat ons allemaal verbindt, is dit mooie gebied waar wij
wonen en werken, waar ons hart ligt, waar we samen onze levens leiden. Wij willen met z’n
allen dat deze voormalige krimpgemeente groeit en bloeit, daar gaan we voor in 2019.
Dank u wel.

