Ernst Damen
Anthonij Duijckstraat 2
2613 GZ Delft
Aan de voorzitter van de gemeenteraad
Mevrouw M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
Stationsplein 1
2611 BV Delft
Betreft: ontslag als gemeenteraadslid
Delft, 13 april 2017
Geachte mevrouw van Bijsterveldt, beste Marja,
Met gemengde gevoelens, en pijn in het hart, bied ik via deze weg mijn ontslag aan als raadslid per 29 juni
2017. Mijn vrouw en ik hebben besloten om na 21 jaar Delft te gaan verlaten en met ons gezin te verhuizen
naar Breda, de stad van ons beider jeugd. Wie ons kent weet hoe lang en intens we getwijfeld hebben over dit
besluit. We wonen met heel veel plezier in het mooie Delft, de stad waar we hebben gestudeerd, ons relatie is
begonnen, onze kinderen zijn geboren, waar we zijn getrouwd, en waar we via de politiek zo bij betrokken zijn
geraakt. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan: enkele maanden geleden hebben we onze
handtekening gezet onder het koopcontract van een prachtig huis in Breda dat we in augustus zullen
betrekken. En met onze verhuizing komt dus ook een einde aan bijna 3 termijnen in de Delftse raad namens de
Partij van de Arbeid.
Mijn betrokkenheid bij het bestuur van Delft heb ik altijd een eer gevonden. Zo voel ik ongelooflijk veel trots als
ik langs de spoorzone loop waar nu in rap tempo zichtbaar wordt hoe prachtig dit gebied wordt: ik was erbij en
heb er in goede en slechte tijden met genoegen de verantwoordelijkheid voor genomen. Maar ik draag ook de
verantwoordelijkheid voor heel veel moeilijke beslissingen die burgers de afgelopen jaren hard raakte: van het
sluiten van een geliefd bibliotheekfiliaal, tot ingrepen in het sociaal domein. Delft had het een tijd niet
makkelijk en dan horen moeilijke beslissingen ook bij het besturen van een stad. Maar het doet mij persoonlijk
nu wel veel genoegen om te zien dat deze moeilijke periode achter ons ligt en Delft weer volop kan werken aan
haar toekomst.
Ik heb het raadswerk altijd als bijzonder leerzaam en soms confronterend gevonden. Zo ben ik een bezoek aan
de crisisopvang voor jonge kinderen, toen ik net raadslid was, nooit vergeten. Tot die tijd was ik nooit in
aanraking geweest met dergelijke organisaties en kende ik ze slechts van papier. Het bezoek en de gesprekken
met de kinderen stemde mij nederig en waren voor mij misschien wel de belangrijkste motivatie om me al deze
jaren in te zetten voor de publieke zaak en de mensen in onze samenleving die de ondersteuning van de
overheid het hardste nodig hebben.
Ik heb in bijna 12 jaar zoveel mooie dingen kunnen en mogen doen: van het ‘gewone’ raadswerk, tot het
vormen van twee colleges. En vrij recent nog de werving van U, als onze nieuwe burgemeester. De ene ervaring
nog leuker en leerzamer dan de andere. Maar naast inhoud waren er ook de vele gezellige bijeenkomsten en
avonden met collega-raadsleden, collegeleden, griffie, ambtenaren, bodes, en heel veel burgers. Het raadswerk
is naast ‘werk’ ook een onderdeel van mijn sociale leven geworden. Ik heb daar bijzonder van genoten en zal
het zeker gaan missen.
Tot slot: ik reken erop dat u in samenwerking met het college, raad en ambtenarij de komende jaren blijft
werken aan onze mooie stad. Delft verdient het. Volgend jaar staan de verkiezingen al weer op de rol en ik
wens iedereen die zich gaat kandideren alle succes én ik wil via deze weg een ieder bedanken met wie ik in de
afgelopen jaren heb samengewerkt.
Met vriendelijke groet,
Ernst Damen

