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Geachte Raadsleden en fractievolgers, 

 

In 2002 werd ik Raadslid in de gemeente West Maas en Waal. Na 12 jaar werd ik in 2014 wethouder, een 

prachtige functie, in een geweldige gemeente. 

 

Wat kijk ik er met een fijn gevoel op terug dat ik ruim 18 jaar volksvertegenwoordiger en bestuurder mocht zijn 

in een gemeente met acht mooie dorpen, met ieder hun eigen unieke kenmerken. De saamhorigheid en 

betrokkenheid van inwoners bij de gemeente zijn voor mij altijd herkenbaar geweest. Een prachtige tijd was het, 

waarin ik samen met raads- en collegeleden volop heb kunnen werken aan de leefbaarheid in de dorpen. Vanuit 

de portefeuilles financiën, duurzaamheid, milieu, sport, cultuur en accommodatiebeleid heb ik met grote 

betrokkenheid en energie gewerkt. Trots ben ik op wat we met elkaar hebben bereikt.  

De financiële verantwoordelijkheid dragen gedurende ruim zes jaar was voor mij een enorme uitdaging, 

tevreden kijk ik daar op terug. Lekker wonen, werken en recreëren in een fijne gemeente, dat waren voor mij 

de speerpunten om mijn werk goed en met overtuiging te kunnen doen.  

 

Als raadslid, maar zeker ook als wethouder vind ik dat je klaar moet staan voor je gemeente. Een mooi vak, 

een drukke baan waarin het werk ook ’s avonds en in het weekend gewoon doorgaat. Het is een mooie, 

dynamische, maar zeker ook intensieve tijd geweest in al die jaren. 

Ik merk de laatste tijd dat de balans tussen mijn werk en privéleven niet meer in evenwicht is.  Er blijft weinig 

tijd over voor rust en ontspanning en dan wordt het tijd om andere keuzes te maken in het leven. 

 

Dit is dan ook de reden dat ik besloten heb om te stoppen als wethouder. De laatste maanden, in een tijd waarin 

alles anders werd door de Coronacrisis, hebben mij tot nadenken gezet over mijn toekomst. De toekomst van 

West Maas en Waal, maar ook die van mijn gezin gaan mij aan het hart. Gemeenten kennen moeilijke financiële 

tijden, in West Maas en Waal is dat niet anders. Als wethouder financiën neem ik mijn verantwoordelijkheid om 

de bezuinigingsopgave die is ingezet mee af te maken. Daarom vertrek ik pas na de raadsvergadering over de 

begroting en wel per 1 december 2020. 

In de tussenliggende periode kan mijn partij, de FD Dreumel, samen met de FD West Maas en Waal op zoek 

naar een opvolger die verder kan bouwen aan de toekomst van onze gemeente. 

 

Ik kijk terug op een mooie politieke carrière. Samenwerking vind ik belangrijk en heb ik ook altijd teruggevonden 

in mijn werk. Samen met medewerkers, college- en raadsleden is er gebouwd aan een stabiele gemeente in de 

Regio Rivierenland en het Land van Maas en Waal. Geweldig vond ik het om samen met onze inwoners te 

werken aan een gemeente die zich steeds verder ontwikkelt. 

 

De tijd is gekomen voor nieuwe uitdagingen, maar ook om meer tijd te maken voor mijn gezin, familie en 

vrienden. Ik wens iedereen en zeker onze mooie gemeente een duurzame en gezonde toekomst! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Ton de Vree 

Wethouder 


