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Geachte burgemeester en griffier, y <? _ — TSSBr 

Aan alle goeds komt een einde, mijn mailboxen zijn leeg en as donderdag word ik 
geïnstalleerd als Tweede Kamerlid. Met deze brief wil ik graag officieel mijn ontslag 
indienen per 20 september 2012. 

Ik heb met heel veel plezier in Woerden gewerkt en neem met een beetje dubbel gevoel 
afscheid. Het was heel fijn om als wethouder samen te mogen werken met zulke fijne 
collega's. 
Zowel alle raadsleden en wethouders als de beleidsmedewerkers en uitvoerende collega's 
hebben me een trots gevoel gegeven; wij zorgen met elkaar goed voor onze stad en voor 
de mensen die er wonen. We hebben prachtige voorzieningen in Woerden en de 
betrokkenheid is hoog! 

Ik hoop van harte dat ik daar een bijdrage aan heb mogen leveren, 7 jaar als raadslid en 5 
jaar als wethouder. Na 12 jaar Woerden is het dan ook best lastig om afscheid te nemen. 
Ik moet alles uit mijn handen laten vallen en halsoverkop naar Den Haag. Maar ik weet 
dat het goed terecht komt, bij mensen die het hart op de goede plek hebben en goed 
zullen zorgen voor de kinderen op onze scholen, de kwetsbare mensen bij sociale zaken, 
de actievelingen bij de sportverenigingen, de creatievelingen in de cultuur en 
cultuurhistorie, de natuurliefhebbers in ons Groene Hart en nog veel meer. 

Het ga jullie allemaal goed. Ik ga mijn best doen voor Nederland, letten jullie een beetje 
op Woerden? 
Heel erg bedankt voor de samenwerking, ik kom jullie graag tegen in ons mooie stadje! 
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