
Betreft: Dankjewel

Beste collega’s,

Toen we het jaar 2020 afsloten, was dat met wat optimisme dat we in 2021 corona (al dan niet 
gevaccineerd) achter ons zouden laten. Maar het tegendeel was waar: we zitten er nog middenin. 
De vele prognoses en voorspellingen van (zelfbenoemde) specialisten bleken toch net iets anders te 
lopen dan gedacht. En ieder van ons is zelf ook op zoek naar waarheid en houvast. Dat blijkt soms 
nog best ingewikkeld, maar dat geeft niet, want volgens mij weet niemand precies hoe het zit. Wat 
ik wel weet is dat we een hele mooie, betrouwbare afdeling hebben die tot grote prestaties in staat 
is.

De periode rond de kerst is een ideale gelegenheid om terug te blikken op het afgelopen jaar. En 
wat begon het jaar voor Eindhoven heftig, op 24 januari werd het gebied rondom het station en het 
18 Septemberplein zwaar vernield door relschoppers. De ontsteltenis en verbazing bij ons allemaal 
was groot. De daadkracht en saamhorigheid die erop volgde was echter vele malen groter. Binnen 
no-time was alle troep opgeruimd, de schade geïnventariseerd, aangifte gedaan en na enkele we-
ken was alles weer hersteld. Hier hebben jullie voor gezorgd. 

Jullie hebben echter ook het afgelopen jaar weer bergen werk verzet. Ik noem wat op: diverse nieu-
we beheerplannen gemaakt, het hele buitensport areaal in kaart gebracht, glasvezel aangelegd, 
diverse grote Europese aanbestedingen gedaan, vele materialen hergebruikt, stevig gestudeerd, 
extra werk verricht in het buitengebied, input geleverd voor het  aankomende nieuwe college, 
diverse beheerkostenberekeningen gemaakt, directiegevoerd over ongeveer 40 miljoen euro, de 
biomassacentrale draaiende gehouden bij schaarste aan houtchips, ongeveer 150 beheertoetsen 
gedaan, het rendement van het gemeentelijk depot vergroot, de samenwerking met de sector RE 
verbeterd, vernieuwde inzichten in de financiën gegenereerd, vele voetpaden hersteld en nog meer 
boomplantvakken vergroot, buiten kantoortijden de vele calamiteiten en gladheid in goede banen 
geleid, technische inspecties uitgevoerd etc. Teveel om hier allemaal op te noemen. Ik verbaas me 
er telkens weer over hoeveel werk we met zijn allen voor onze stad elk jaar verrichten, ongeacht de 
omstandigheden. 

             Eindhoven, 22 december 2021

Jullie constructieve houding en de manier waarop jullie samenwerken is daarvoor de basis. En al 
lijkt bovenstaande wellicht normaal, dat is het natuurlijk niet. Het is een prestatie van formaat om 
oprecht trots op te zijn. Mijn grote waardering en dank daarvoor.

We hebben het afgelopen jaar ook afscheid genomen van 5 collega’s die met pensioen zijn gegaan, 
we hebben 8 nieuwe collega geworven en ingewerkt en we hebben enkele jubilarissen gehad. 
En naast het werk is er ook op privé vlak van alles gebeurd: er zijn meerdere gezinsuitbreidingen 
geweest van kinderen en kleinkinderen, collega’s zijn verhuisd of zaten/zitten tijdelijk in de lappen-
mand of hebben familieleden verloren. 
Maar als ik dan zie hoe wij naar elkaar omkijken, oprechte aandacht voor elkaar hebben ook bui-
ten werktijd om, dan geeft dat veel vertrouwen in onze toekomst.

Alvast vooruitblikkend naar 2022 zullen we elkaar weer hard nodig hebben voor het buitenwerk, 
maar ook voor de vraagstukken intern. 
Laten we er samen weer een mooi jaar van maken, een jaar dat in het teken staat van nuance en 
saamhorigheid. De aftrap van het nieuwe jaar doen we met een ontbijt. Meer informatie volgt. 

En met dat vooruitzicht wil ik graag iedereen, mede namens de teamleiders, hele fijne feestdagen 
wensen samen met jullie familie of vrienden. Geniet er lekker van en gun je zelf de ontspanning en 
de rust. Jullie hebben het verdiend, dankjewel.

Met vriendelijke groet, 

Björn Hamers 
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