
Goedenavond dames en heren, 

 

“Goeden avond, met Roelf Torringa.” 

 

“Met Henk Jan Bolding.” 

 

“Henk Jan, mag ik je storen?” 

 

“Ja zeker, ik wachtte op je telefoontje.” 

 

“Henk Jan, ik mag je vertellen dat de gemeenteraad heeft besloten om je als eerste kandidaat voor te 

dragen bij de minister als burgemeester van de gemeente Het Hogeland.” 

 

“Wat geweldig, ….... Wat mooi, man!” 

 

In het antwoord zat blijdschap, enthousiasme, vreugde en bescheidenheid. Zo is Henk Jan. 

En vanaf vandaag is dat onze burgemeester, enthousiast en bescheiden. 

 

En dat hebben wij nodig.  

Enthousiasme om Het Hogeland tot een succes te maken.  

Enthousiasme om de uitdagingen die voor ons liggen aan te pakken. 

Maar ook bescheidenheid komt van pas, al was het alleen maar om ons bewust te zijn dat  Aken en  

Keulen niet op éen dag zijn gebouwd.  

 

En er zullen vast wel dagen zijn dat het ongeduld boven komt, nietwaar burgemeester? 

 

Laat ons nog kort stil staan bij de redenen waarom wij de burgemeester voordroegen bij de Minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 

De burgemeester is in staat ambassadeur van Het Hogeland te worden. 

De burgemeester verstaat het aanvoerder te zijn, zonder zelf centraal te staan.  

De burgemeester toont ambitie of anders gezegd is gemotiveerd voor het openbaar bestuur. 

Dit is de hoofdlijn uit de profielschets. 

 

De burgemeester heeft ons overtuigd dat hij zijn kwaliteiten in gaat zetten voor alle 'Hogelandsters' 

en alle dorpen van Het Hogeland. 

 

Kortom: wij krijgen vandaag onze ‘triple-A burgemeester’: ambassadeur, aanvoerder en met 

ambitie.  De ‘triple A burgemeester’ die de komende jaren een rol van betekenis op Het Hogeland 

zal spelen. 

 

De Minister heeft u gesproken  en de koning heeft uw benoeming getekend als afsluiting van de 

procedure en vandaag volgt de installatie.  

 

Voorzitter, ik spreek de wens uit dat we in samenwerking kunnen voldoen aan de verwachting van 

de inwoners van het Hogeland. 

 

Tenslotte, burgemeester. 

Namens de raad feliciteer ik u en uw familie hier en nu op het mooiste moment van harte met uw 

benoeming.  
 
 


