Speech burgemeester Weterings bij overlijden Peter van Groenigen
Burgemeester Weterings sprak tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 mei jl. de
volgende speech naar aanleiding van het overlijden van Peter van Groenigen.
Dames en heren, leden van de raad.
Zaterdag jongstleden, kregen we het onverwachte en ontstellende bericht, dat raadslid Peter van Groenigen, ons aller
collega in het gemeentebestuur, in het harnas was gestorven, na een acute longembolie. Het nieuws van zijn overlijden
verspreidde zich snel. Peter van Groenigen kende veel mensen, in én buiten onze gemeente, en hij wérd door nog veel
meer mensen gekend. Dat maken de vele reacties op zijn overlijden wel duidelijk. Ze stromen binnen, zowel bij de
familie als bij ons bestuur. En ook van mensen die hem niet persoonlijk kenden.
Peter van Groenigen was een volksvertegenwoordiger in hart en nieren, in hij deed zijn werk als
volksvertegenwoordiger, zoals dat is bedoeld. Altijd voor en samen met de inwoners. Hij was betrokken, altijd bereikbaar
en aanspreekbaar, kende de Haarlemmermeerse polder, maar ook het raadhuis op zijn duimpje, en hij had een enorme
dossierkennis. Peter van Groenigen werd in 2002 voor het eerst tot raadslid gekozen voor de lokale partij die toen
heette Leefbaar Haarlemmermeer/HAP.
Peter was daarvoor al vier jaar actief als fractie-assistent. Bij de verkiezingen in 2002 kreeg hij 259 voorkeurstemmen.
Drie keer daarna werd hij steeds herkozen, en met nooit minder dan 600 voorkeurstemmen. De lijst van activiteiten die
Peter, in zijn ruim twaalf jaren raadslidmaatschap heeft ontplooid, is indrukwekkend. Ik zal vanavond niet al zijn
activiteiten noemen, maar toch enkele. Peter maakte deel uit van de Rekenkamer, en later Klankbordgroep voor de
Rekenkamercommissie, van de werkgroep Millenniumdoelen, de raadswerkgroep Communicatie, en van de werkgroep
Integriteit.
Maar bovenal was Peter buiten het raadhuis aanwezig in de gemeente. Hij bezocht bewoners en belangengroepen, was
een trouw bezoeker van diverse dorps- en wijkraden, en deed mee met excursies of met De Raad Fietst. Hij kwam dan
tijdens de tocht op de scooter langs: Peter was aanwezig bij vrijwel alle activiteiten van de raad (...) En vaak had Peter
dan zijn fotocamera in de aanslag.
Werk, lobby, politiek en hobby: Peter deed alles altijd intensief en combineerde veel daarvan. Waar hij ook kwam, er
kwamen altijd mensen naar hem toe om hem te begroeten. Omdat hij ze ooit als raadslid te woord had gestaan of
geadviseerd, of simpelweg omdat ze hem kenden. Omdat het raadslid Peter van Groenigen gewoon overal zijn gezicht
liet zien. Zo kort geleden nog werd Peter beëdigd, voor wat een mooie vierde raadsperiode beloofde te worden.
Ook, hier in de Raadzaal werd Peter zeer gewaardeerd. Met zijn oprechte bijdragen, gevoel voor rechtvaardigheid en
zijn integriteit, had hij het respect van collega raadsleden en de opeenvolgende colleges. Niet alleen de collega's van de
Haarlemmermeerse Actieve Politiek, maar wij allemaal zullen nu zijn kennis, zijn wijsheid en vooral ook zijn gevoel voor
humor missen. En ook zijn licht sarcastische glimlach waarmee hij de vinger op een zere plek kon leggen, maar ook de
zorgen en moeilijkheden van vandaag kon relativeren.
Vandaag hebben wij een raadsvergadering met een lege stoel voor Peter. Wij waren er niet op voorbereid, dat Peter
deze stoel, in deze raadsperiode, slechts één keer zou bezetten. Niemand was voorbereid op zijn plotselinge heengaan.
Morgen nemen wij hier in de Burgerzaal, samen met zijn familie, en met al die Haarlemmermeerders en mensen uit de
regio, die hem zo waardeerden, afscheid van onze collega Peter van Groenigen
Voor dit moment verzoek ik u nu, om samen met mij een minuut stilte in acht te nemen, ter nagedachtenis van Peter van
Groenigen.

