Oplevering nieuw gemeentehuis Leiderdorp, 28 november 2011
Toespraak uit te spreken door wethouder Michiel van der Eng

Beste mensen; collega’s, leden van de raad en alle harde werkers die betrokken zijn bij de
bouw. Vertegenwoordigers van de pers. Welkom in het atrium van ons nieuwe
gemeentehuis. Een project waar we allemaal trots op mogen zijn. Voor u staat in elk geval
een trotse wethouder. Waar mogen we dan zo trots op zijn?
In 15 maanden tijd is er een nieuw gemeentehuis gerealiseerd dat voldoet aan alle
moderne eisen op het gebied van duurzaamheid, transparantie en flexibiliteit. Een
gemeentehuis dat ons klaar maakt voor de toekomst. Een gemeentehuis dat alles heeft
om inwoners, raadsleden en medewerkers het optimale te bieden. Een mooi, maar ook een
groot en complex project, waar veel partijen bij betrokken zijn en waar veel andere
ontwikkelingen mee samenhangen zoals het centrumplein. Goede afstemming was dus
erg belangrijk. Dit alles is gelukt, binnen de planning en binnen het vastgestelde budget.
Dat is voor bouwen in overheidsland behoorlijk uniek te noemen.
We kijken uit naar een toekomst in een inspirerende omgeving, waar alle gemeentelijke
diensten bij elkaar zitten; een transparante omgeving, niet alleen qua uitstraling en
inrichting, maar ook wat de faciliteiten betreft. Zo zullen de raadsvergaderingen straks op
live stream zijn te volgen vanaf iedere computer. In woord én beeld. Op 14 januari vindt
hier de eerste raadsvergadering plaats. Dit is gelijk een ‘bijzondere’ raadsvergadering
omdat dan onze nieuwe burgemeester wordt geïnstalleerd. De start van een nieuw jaar
voor de raad met een nieuwe burgemeester als voorzitter in een nieuwe raadszaal; alle
ingrediënten voor inspirerende debatten die bijdragen aan het vormgeven van de
toekomst van Leiderdorp.
Wij zijn een gemeente met veel aandacht voor bewoners, in de toekomst zullen we steeds
meer samen met hen doen. Ook hier is dit nieuwe gemeentehuis op ingericht. We staan
hier in een open en transparante publiekshal waar inwoners, medewerkers en bestuur
elkaar kunnen ontmoeten. Met elkaar kunnen praten en overleggen. Waar mensen werken
die openstaan voor elkaar en voor de inwoners, waardoor ook onze kwaliteit van
dienstverlening verder zal ontwikkelen. Het gebouw draagt daar met zijn vele doorkijkjes
aan bij.
Een toekomst die dus ook een andere manier van werken vraagt, waarin kwaliteit,
dienstverlening en resultaat leidend zijn. Waarin we steeds meer mogelijkheden
ontwikkelen tot samenwerken en kennisdelen. Een werkwijze en een omgeving die de
creativiteit van medewerkers stimuleert en hen uitdaagt mee te denken. Het eerste
gemeentehuis waarin alle gemeentelijke diensten bij elkaar zitten, waar medewerkers
makkelijker en sneller met elkaar in contact komen. Kortom, alle ingrediënten voor een
leuke, efficiënte, fijne en transparante werkomgeving.
Al deze mooie ontwikkelingen zijn niet geboren uit luxe, maar uit noodzaak. Het
gemeentehuis aan de Statendaalder voldoet niet meer aan de hedendaagse normen die
gesteld worden aan een gezonde en prettige werkomgeving. Dat neemt niet weg dat het
oude gemeentehuis een karakter had dat de één zal missen en de ander het liefst snel zal
vergeten.
Geen wind meer die door de kieren waait, geen wisselende binnentemperaturen meer,
geen overhitte zomers meer en ook geen vleermuizen waarvan enkele wel eens
onverwacht een bezoekje aan de werkplek hebben gebracht. Iedereen heeft herinneringen
aan ons oude huis, we zijn dan ook een organisatie waar veel medewerkers vaak langere
tijd werken, voor sommigen is dit zelfs hun derde gemeentehuis.

Anderen zullen de overgang naar dit nieuwe gemeentehuis niet meemaken. Zij gaan over
naar Servicepunt71. Dat maakt dat naast trots ook een gevoel van weemoed zich van mij
meester maakt. Zeker, we hebben het zo afgesproken en de mensen van wie wij afscheid
nemen, zullen ook altijd welkom zijn in ons nieuwe onderkomen. Maar toch is het een
afscheid van naaste collega’s met wie wij allemaal fijn en goed hebben samengewerkt.
Hen wens ik de komende maanden veel sterkte bij de overgang maar ook veel plezier in
hun nieuwe organisatie toe.
Dames en heren; op 2 januari 2012 is het zover, onze eerste werkdag in dit nieuwe
gebouw. De komende weken worden de laatste voorbereidingen getroffen, zodat we het
nieuwe jaar een goede start maken in een nieuwe en inspirerende werkomgeving waar we
op een nieuwe manier gaan werken. Ik heb er alle vertrouwen in dat iedereen zijn of haar
weg zal vinden. De afgelopen periode heb ik gezien hoe iedereen zich met vereende
krachten aan het voorbereiden is.
Die goede samenwerking heeft het resultaat mogelijk gemaakt en ook dat maakt mij een
trotse wethouder. Ik wil van deze plaats iedereen bedanken die op zijn of haar manier een
bijdrage aan het project heeft geleverd. De hele Leiderdorpse organisatie hoort daar bij.
Evenals Janet Dunning, Gerard Huntelerslag en Jan Jaap van Os. De samenwerking met
de architect, Joost de Haan, en Dura Vermeer was een goede en smaakt wat mij
persoonlijk betreft naar meer.
Dames en heren, het staat er: op tijd en binnen budget!
We kunnen trots en vol vertrouwen de toekomst van Leiderdorp tegemoet zien!

