Haarlemmermeerse Actieve Politiek
Lokaal - Sociaal – Betrokken

Hoofddorp, 30 mei 2018
Toespraak door Paul Croese, voorzitter van de HAP tijdens de
Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 30 mei 2018.

Vandaag zijn er twee bijzondere gasten aanwezig bij onze Buitengewone
Algemene Ledenvergadering. Meneer en mevrouw Binder, de moeder en
stiefvader van Peter van Groenigen.
Ik ben blij en vereerd dat u hier vanavond bij wilde zijn.
Het is een gedenkwaardige dag voor ons. Later vanavond zullen de leden
het verkiezingsprogramma vaststellen voor de komende raadsperiode en
aansluitend de lijst met kandidaten.
Door vanavond dit bijzondere moment toe te voegen aan onze agenda,
krijgt deze avond een gouden randje.
Iedereen in de zaal kent Peter van Groenigen of heeft van hem gehoord.
Dat kan ook niet anders, Peter was een warm en bijzonder mens, een
hardwerkende ondernemer, een fotograaf die allerlei iconen en
vergezichten op de gevoelige plaat heeft vastgelegd en een betrokken
raadslid van onze lokale politieke partij HAP.
Behalve bij ons HAPpers was Peter vooral ook bekend en geliefd bij de
Haarlemmermeerse inwoners en ondernemers.
Peter is vanaf 1998 tot aan zijn overlijden in mei 2014 op een wel heel
bijzondere manier actief geweest voor HAP.
Hij begon in 1998 als fractieassistent in het kielzog van Piet Daalman en
was toen al de partner in crime van Marjolein. In 2002 werd hij Raadslid.
Wat was hij trots dat hij de inwoners en ondernemers van
Haarlemmermeer mocht vertegenwoordigen in die prachtige raadszaal.
Na het vertrek van toenmalig fractievoorzitter Van der Jagt werd Peter
fractievoorzitter van de grootste fractie die HAP ooit heeft gehad, en waar
een aantal van de hier aanwezige leden ook deel van uit hebben gemaakt.
De twee perioden daarna was Peter, samen met Marjolein hét gezicht van
HAP.
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Ze hebben samen acht jaar de politieke fractie aangevoerd en van HAP
een stabiele factor gemaakt in de lokale politieke arena én daar buiten.
Peter heeft zich al die jaren ten volle ingezet voor de meest kwetsbare
mensen in onze samenleving. Hij toerde de polder rond, de laatste jaren
op zijn scooter, en was te vinden bij talloze dorps- en wijkvergaderingen
en bij mensen die zijn hulp inriepen, ook als zij zich door de gemeente
onheus bejegend voelden.
Door zijn enorme dossiers-kennis wist hij vaak de vinger op de zere plek
te leggen. Het respect dat hij kreeg van zijn collega-raadsleden vanuit álle
fracties, maakte dat zijn inbreng in raadsvergaderingen werd gehoord en
mede daardoor zijn er vele raadsbesluiten genomen die het welzijn van de
inwoners van Haarlemmermeer positief hebben beïnvloed. Daarnaast was
zijn fijne persoonlijkheid en niet aflatende inzet voor velen een extra
reden te luisteren. Als Peter iets aankaartte was het van belang. Het deed
ertoe.
Hij was ook de ontwerper en host van de website van HAP en inspirator
voor de aanschaf van onze eerste Mobiele Fractiekamer. Als Raadslid
diende je namelijk bij inwoners op bezoek te gaan, de situatie ter plekke
te bekijken en hen te ondersteunen bij hun initiatieven om de leefbaarheid
in hun wijk of dorp te vergroten. Die eerste Mobiele Fractiekamer heeft
dan ook alle hoeken en gaten van onze polder gezien!
Niet voor niets is Peter in zijn rol als volksvertegenwoordiger door de
lokale pers tot drie keer toe uitgeroepen tot Beste Politicus van het Jaar.
Na zijn overlijden in 2014 heeft de lokale pers besloten de prijs voor de
beste lokale politicus dan ook zíjn naam te geven: voor altijd vereeuwigd,
de Peter van Groenigen bokaal.
Menig mens die HAP een warm hart toedraagt, heeft daarbij bewust of
onbewust het beeld van Peter in zijn gedachten. Net als wij, hier samen.
Om zijn invloed, zijn gulle lach, zijn scherpe analyses en klare taal voor
altijd te verbinden aan de Enige Echte lokale politieke partij in
Haarlemmermeer, aan HAP dus, stelt het bestuur u voor om hierbij, bij
acclamatie, Peter van Groenigen te benoemen als ons eerste erelid !
Ik zou graag aan zijn moeder, mevrouw Alda Binder, deze oorkonde
overhandigen, waar dit erelidmaatschap op is vastgelegd.
En ik vraag u allen even op te staan voor dit bijzondere moment.
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