
09-03-2012:  De installatie 

Welkom Jan Hamming 

Gisteravond een bijzondere gebeurtenis: de installatievergadering voor de nieuwe burgemeester van 
de gemeente Heusden. Jan Hamming werd in een overvolle raadszaal geïnstalleerd. Een bijzondere 
raadsvergadering, ook voor raadsleden, want een raadslid maakt dat niet altijd in zijn carrière mee. 
Voor mij was het trouwens de tweede keer (eerst Henk Willems en nu dus Jan Hamming). 

Nadat de bijeenkomst was geopend door de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Adri 
van den Hoven en nadat de griffier de benoemingsbrief of wel het Koninklijk Besluit had voorgelezen 
mocht de Commissaris van de Koningin de installatie verrichten. De Commissaris deelde eerst nog de 
nodige complimenten uit aan de gemeenteraad. De vertrouwenscommissie had de benoeming op 
een voortreffelijke en originele wijze voorbereid en de gemeenteraad was met een unanieme 
voordracht naar buiten gekomen. Ook Mark Buijs kreeg als locoburgemeester de nodige 
complimenten uitgedeeld. Uiteraard werden ook de kwaliteiten van Jan Hamming breed uitgemeten. 
Na 13 jaar wethouderschap in Tilburg was hij toe aan een nieuwe uitdaging. Hoewel Hamming ooit 
het wethouderschap van Tilburg “de mooiste hondenbaan” had genoemd kiest hij nu met volle 
overtuiging voor het burgemeesterschap van Heusden. Pech voor Tilburg, maar een geluksdag voor 
Heusden. De commissaris stelde dat de verwachtingen hoog gespannen zijn. Hamming volgt Henk 
Willems op en dat was een van de betere burgemeesters in Noord-Brabant. De lat ligt dus erg hoog; 
er is veel ambitie in Heusden met diverse grote projecten. Een gemeente met 44.000 inwoners, een 
oppervlakte van 78 km2 en 20.000 arbeidsplaatsen, een gemeente ook op de grens van twee 
samenwerkingsverbanden en waar je als burgemeester dus vaak op twee borden moet schaken. De 
commissaris is er van overtuigd dat Heusden een prima burgemeester krijgt met veel ervaring, met 
een groot netwerk, een bevlogen iemand met ambitie en met belangstelling voor de inwoners van 
Heusden. De Commissaris ging tot slot over tot de daadwerkelijke installatie met de eedsaflegging 
door de nieuwe burgemeester. 

Daarna een welkomstwoord van Adri van den Hoven in zijn rol als waarnemend voorzitter van de 
gemeenteraad. Hij schetste nog eens de gang van zaken tijdens de benoemingsprocedure en de wijze 
waarop de raad tot de unanieme voordracht gekomen was. Heusden heeft niet bij voorbaat gekozen 
voor een politieke kleur, maar ging voor de beste kandidaat en die heeft Heusden nu gekregen. 
Hamming kreeg de ambtsketting daarna overhandigd. 

Namens de kring van burgemeesters in Brabant-noord voerde de burgemeester van Boxtel, de heer 
van Beers, het woord. Ook hij heette de nieuwe collega van harte welkom en wees op het belang van 
het overleg in de burgemeesterskring. Want soms is dat een eenzaam beroep en je kunt als 
burgemeester soms niet zaken delen met je directe werkomgeving. En dan is het goed dat er zo’n 
burgemeesterskring is waar je met collega’s dat soort problemen wel kunt bespreken. Van Beers 
citeerde Hamming nog die ooit het wethouderschap van Tilburg een wereldbaan had genoemd en 
was benieuwd hoe hij zijn burgemeesterschap in Heusden dan wel niet moest aanduiden. 

Tot slot van de bijzondere raadsvergadering voerde Jan Hamming natuurlijk ook zelf het woord. Hij 
dankte iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen en hoopte de hoog gespannen verwachtingen 
waar te kunnen maken. Hij stelde dat hij in ieder geval al zijn kennis, zijn kunde en zijn energie 
daartoe wilde inzetten. Hij wil Heusden nog meer op de kaart gaan zetten; de Vesting Heusden is 



nationaal bekend, de Loonse en Drunense Duinen zijn nationaal bekend, maar daar blijft het dan ook 
bij en dat moet veranderen. Dromen, Doen, Heusden is de nieuwe slogan van Heusden en die 
moeten we waarmaken. Er lopen diverse grote projecten en ondanks de economische tegenwind 
waar we momenteel mee te maken hebben moeten we die tot een succesvol einde brengen, aldus 
Hamming. Hij heeft er enorm veel zin in en wil er graag iets moois van maken, zo besloot hij zijn 
eerste toespraak in Heusden. 

Tot slot van de bijeenkomst kreeg hij nog uit handen van Adri van den Hoven de voorzittershamer 
om de bijzondere gemeenteraadsvergadering te sluiten; met een bescheiden hamerslag gebeurde 
dat dan ook waarna het tijd was voor de receptie. Ook daar nog een toespraak door wethouder Buijs 
die Hamming nog eens nadrukkelijk welkom heette en de ambities van Heusden onder de aandacht 
bracht. Want met cynisme komen we niet verder en ondanks de economische crisis moeten we 
voortvarend blijven werken aan de toekomst van Heusden, aldus Buijs. Hij had er alle vertrouwen in 
dat de wethouders samen met de nieuwe burgemeester hier in het college een goede invulling aan 
kunnen geven. De promotiefilm van Heusden werd nog eens keer voor alle aanwezigen vertoond en 
met een toost op een goede samenwerking werd de receptie voortgezet. 

Drunen, vrijdag 9 maart 2012 
Kees Musters 

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters 

 


