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Beste Joop, ik vind het oprecht een hele eer om vandaag 20 juni 2026 een woordje tot je 

te mogen richten.  

 

Vandaag schrijven we hier in De Lievekamp historie omdat deze afscheidsceremonie voor 

jou, Kees en Johan de laatste officiële aangelegenheid vanaf deze locatie is. Over twee 

weken opent ons nieuwe theater aan de Raadhuislaan 4.  

 

De Raadhuislaan waarvoor in 2012 al de eerste schetsen ‘Oss Avenue’ van de tekentafel 

rolden, maar waarvoor het nog zo’n kleine 10 jaar moest duren voordat de contouren met 

nieuwe ontwikkelingen en concrete bestemmingen echt duidelijk werden. Kijk nu eens naar 

de overkant. Vorig jaar opende Linck op de plaats van het voormalige belastingkantoor: 

een knap staaltje van binnenstedelijk bouwen met een breed scala aan maatschappelijke 

en commerciële voorzieningen. Klimaatadaptief, klimaatneutraal en natuurinclusief levert 

dit prachtige project een waardevolle bijdrage aan de biodiversiteit op de plek zelf en in 

onze stad.  

 

Ik heb maximaal 5 minuten de tijd gekregen voor een woordje tot jou. Een lastige opgave 

want hoe vat ik acht jaar wethouderschap met zoveel bijzondere resultaten in zo weinig 

minuten samen. Waar zal ik beginnen? Bij het eerste ontwerp van het Walkwartier dat jij 

kwalificeerde als een ‘plaatstalen ruimteschip’ en in 2019 resoluut naar de prullenbak 

verwees? Bij de aftrap van de sloop van het lelijke V&D pand in 2021 met jou als regie 

voerende kraanmachinist? Of bij jouw feestelijke openingshandeling van Het Warenhuis 

afgelopen jaar juni? Het meest gewenste, complexe en grootste renovatieproject in de 

afgelopen 50 jaar in Oss kwam onder jouw regie tot een afronding. Met een heuse 

woontoren van 15 verdiepingen. 

 

Hoe anders is het gelopen! Terug naar vandaag 20 juni 2022. ‘De kiezers hebben 

gesproken’ is een veel gebezigde uitspraak. Maar is dat ook zo? Onbegrip en ongeloof 

achteraf. Verkeerde inschatting? Of gewoontegedrag bij de weinige kiezers?  

Kwam het door het feit dat ook vanuit het college geen ‘winstwaarschuwing’ was 

afgegeven? 

 

Ik ben echt de tel kwijt geraakt van de vele reacties die ik na de uitslag van de 

gemeenteraadsverkiezingen in maart kreeg van vrienden en bekenden die aangaven 

achteraf spijt te hebben niet op jou te hebben gestemd. Je onverdiende nederlaag deed 

pijn en de kater bleef lang. Ook bij mij. Zelf verwoorde jij het recent nog het beste in het 

Brabants Dagblad als een K-asterisk-T-gevoel. 

 

Joop, onder jouw regime is Oss van 330 naar 530 nieuwbouwwoningen gegaan. Vanaf 

volgend jaar ontstaat er een nieuwe wijk Amsteleind met 3.000 woningen. En verder 

komen er woningbouwontwikkelingen bij het Oude Theater, het Sibeliuspark, Oostwal, 

Lievekamplaan, aan de Kapelaan Naustraat en Euterpelaan. Mooie maar ook noodzakelijke 

ontwikkelingen voor Oss en haar inwoners in het algemeen en voor onze centrumeconomie 

in het bijzonder.  

 

Slechts 5 minuten de tijd Joop! Geen tijd om in te gaan op alle positieve ontwikkelingen 

op het gebied van verkeer en mobiliteit. Geen tijd om het te hebben over jouw lobby voor 

een park Eikenboomgaard, het idee wat ik in 2018 namens het CMO mocht presenteren. 

De door jouw beoogde doorsteek van de Eikenboomgaard naar de Oostwal als alternatief, 

hadden een goede oplossing kunnen zijn voor onder andere de inrichting van de 

zomerkermissen en de weekmarkten. Geen tijd om terug te blikken op de mooie 

groenprojecten op het Walplein, in de Kerkstraat, op Terwaenen en op de Heuvel.  
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Geen tijd om stil te staan bij je succes Geffense Plas. Wat jouw voorgangers zo’n 30 jaar 

lang niet lukte deed jij wel: de eigenaar verjagen. Te weinig tijd om in te gaan op je 

bereikte akkoord met de Carmelstichting in maart dit jaar. Na 5 jaar flink onderhandelen, 

over met name de financiën, krijgt het centrum van Oss een echt stadssportpark op het 

terrein van het TBL. Daar kunnen vele binnensteden in Nederland alleen maar van dromen.  

 

Een mooie brug, binnensteden, naar het volgende: ‘De landelijke vitaliteitsbenchmark 

centrumgebieden roept toch echt mooie dingen over ons stadscentrum! Resultaat van 

heldere visie, breed politiek draagvlak, urgentiebesef en vooral: goede samenwerking 

tussen gemeente, ondernemers en pandeigenaren. Ik citeerde hier een Tweet van je 

collega, sorry inmiddels ex-collega, Frank van vorige week.  

 

Samen haalden we in januari van dit jaar positief het NOS Journaal. Samen realiseerden 

we in januari van dit jaar een hele mooie score in een quick scan van expertbureau BRO 

in het kader van ‘Agenda voor de binnenstad 2022-2026’.   

 

Na het gemis, bij mij persoonlijk inmiddels al weer zo’n twee maanden - vooral je 

platgetreden tekst bij binnenkomst ‘goedemiddag dames’ tijdens onze tweewekelijkse 

gesprekken - moeten we vandaag helaas officieel afscheid nemen van jou. Afscheid van 

een bevlogen en betrokken wethouder. Een wethouder die groot kan denken, maar ook 

beslist oog en veel tijd voor mens en detail had.  

 

Het mooie aan jou Joop is dat je, ook als wethouder, altijd jezelf bent gebleven: dicht bij 

je geloof, je normen en waarden, je arbeidsethos, je rechtvaardigheidsgevoel. En je 

maakte van je hart geen moordkuil. En zo vriend ken ik je inmiddels al ruim 50 jaar.  

 

Joop namens onze centrumondernemers, het bestuur van het centrummanagement en 

natuurlijk mijzelf: heel veel dank voor wat je hebt gedaan, waarvoor je hebt geknokt, wat 

je hebt gerealiseerd en wat je in gang hebt gezet. Maar vooral bedankt voor wie je bent 

gebleven.  

 

Ik sluit af met een hele dikke duim. Dank je wel man! 


