
Speech burgemeester herdenkingsdienst Peter van Groenigen 

Tijdens de herdenkingsdienst van 16 mei jl. naar aanleiding van het overlijden van Peter van Groenigen sprak 

burgemeester Weterings de volgende speech:  

  

Lieve familie van Peter, moeder Alda, Bert, zussen van Peter, Deanne en Edith, overige familieleden, vrienden en 

bekenden van Peter, leden van de gemeenteraad, wethouders, ereburgers en ambtelijke medewerkers. 

  

Afgelopen zaterdag bereikte ons het zo onverwachte, zo plotselinge en zo ontstellende bericht, dat Peter van Groenigen 

was overleden. Het nieuws verspreidde zich snel door Haarlemmermeer en daarbuiten. Peter was een van onze 

bekendste raadsleden, en zijn overlijden bracht een schok teweeg. Dat mag niet verbazen, gelet op zijn enorme inzet 

als raadslid, en betrokkenheid bij het wel en wee van onze inwoners. Inmiddels zestien jaar geleden, in 1998, werd 

Peter actief in de lokale politiek, als fractie-assistent voor de HAP.  

  



Zijn belangstelling hiervoor was gewekt door zijn werk voor de AM-Groep. In 2002 stond hij als vijfde op de 

kandidatenlijst. De HAP, toen Leefbaar Haarlemmermeer/HAP, haalde elf zetels, en zo begon op 14 maart 2002 Peters 

eerste raadslidmaatschap. Driemaal, in 2006, in 2010 en op 19 maart van dit jaar, werd Peter herkozen. 

  

Al die twaalf jaar als raadslid, maakte Peter heel veel werk van zijn taak als volksvertegenwoordiger. Hij werd ook niet 

voor niets door onze lokale pers, driemaal uitverkoren tot politicus van het jaar. In zijn eerste raadsperiode werd hij 

meteen Fractievoorzitter. U begrijpt, dat Peter in twaalf jaar tijd in veel raadscommissies heeft gezeten. 

  

Te veel om op te noemen, maar ik noem wel zijn heel bijzondere belangstelling voor de Openbare Orde en Veiligheid. 

Met opeenvolgende burgemeesters, heeft hij hierover stevige debatten gevoerd. Veiligheid voor de inwoners, en een 

veilige woon- en werkomgeving in onze dynamische gemeente, met zijn aparte risico’s, had bij Peter prioriteit. 

  

Peter had in zijn bijdragen vooral ook oog voor onze politiemensen en de hulpverleners van brandweer en ambulance 

en hun belangen. Zijn kennis en ervaring als ziekenverzorger bij Unifil in Libanon, bracht hij dan soms ter sprake. De 

vrijwilligers en de beroeps van de brandweer, konden altijd op zijn steun en aandacht rekenen. 

  

Gisteren nog, werd Peter in de raadzaal hier achter, geroemd om zijn kennis en inzicht in de gemeentelijke 

financiën. Voor iedereen onwennig, hebben wij ons er doorheen geslagen, om een jaarrekening te behandelen zonder 

de bijdrage van Peter. 

  

Dames en heren. Peter kwam ook altijd op voor de zwakken in de samenleving. Voor de mensen, die het minder 

hebben, of gehinderd worden door een beperking. Hij nam het op voor mensen, die slachtoffer dreigden te worden van 

bureaucratie of afstandelijk handelen. Menig wethouder is door hem hierover persoonlijk benaderd. Peter kwam altijd op 

voor de belangen van een ander. 

  

Voor Peter stond integer handelen, als bestuurder of volksvertegenwoordiger, voorop. Niet voor niets komt het woord 

integer dezer dagen steeds terug, in de reacties op zijn overlijden. Peter benaderde vraagstukken en geruchten rond 

integriteit zelf ook op een integere manier. Hij begreep, dat integer zijn en integer handelen als bestuurder, juist voor 

onze inwoners belangrijk zijn, omdat het een waarborg moet zijn voor het vertrouwen van burgers in hun bestuur. 

  

Daarom ook, was Peter wars van het ingaan op geruchten of niet-bevestigde veronderstellingen, die het aanzien van 

datzelfde bestuur beschadigen. Eerst onderzoeken; de feiten op een rij, analyseren. Met die instelling, was Peter van 

Groenigen in de periode 2005-2006, lid van de Voorbereidingscommissie, en de Onderzoekscommissie 

Raadsonderzoek Grondexploitaties.  

  

En vanzelfsprekend was Peter dan ook vorig jaar lid van de raadswerkgroep Integriteit, en daarmee mede 

verantwoordelijk, voor het tot stand komen van de Gedragslijn Integriteit Haarlemmermeer. Deze gedragslijn is in de 

laatste vergadering van de vorige gemeenteraad vastgesteld. 

  

Dames en heren, ik zei het al eerder: Peter maakte heel veel werk van zijn taak als volksvertegenwoordiger.  Zo was 

Peter vanaf 2006 en recentelijk weer, herbenoemd als lid, en lange tijd plaatsvervangend voorzitter, van het Centraal en 

het Hoofdstembureau in onze gemeente. En, naast al zijn activiteiten voor het gemeentebestuur van Haarlemmermeer, 

werkte Peter ook nog gewoon; professioneel en als vrijwilliger. Dat had hij altijd al gedaan. 

  

Iedereen heeft waarschijnlijk wel een herinnering, aan minstens één smakelijk verhaal van Peter, over één van zijn vele 

andere activiteiten, in het heden of uit het verleden. Peter was werkelijk van alle markten thuis. Zo was hij in de jaren 

tachtig actief in het jeugdwerk van De Hobbit in Nieuw-Vennep. 

  

In Lisserbroek is hij vooral ook bekend, als supporter, jeugdbegeleider en adviserend lid van voetbalclub Kagia. Eigenlijk 

sloeg Peter alleen bij hoge uitzondering, een wedstrijd van Kagia over. Langs de lijn kon hij zijn rol, als 

volksvertegenwoordiger van zijn dorp Lisserbroek en omgeving, en als Kagia-fan, prima combineren. 

  

Maar dames en heren, we weten het allemaal; Peters maatschappelijke betrokkenheid was veel breder dan het tot nu 

toe vermeldde. Ik noemde al zijn zorg voor de medemens. Die kwam ook tot uitdrukking in Peters activiteiten voor 



Vluchtelingenwerk, en voor onze zusterstad Cebu. Voor Vluchtelingenwerk was Peter op afroep beschikbaar, als er een 

gezin verhuisd, of gehuisvest moest worden. Hij bestuurde dan de benodigde vrachtwagen. 

  

Ook hielp Peter gezinnen uit het tijdelijk asielzoekerscentrum in Lisserbroek, met het vervoer van bijvoorbeeld meubels, 

voor de inrichting van hun huis. En, hij hielp ze op weg bij hun rondgang langs de loketten. Met Cebu was Peter als 

raadslid sterk verbonden. Dat blijkt al overduidelijk uit het verzoek, vandaag geen bloemen mee te nemen, maar een 

bijdrage te storten op de rekening van de Vriendschapsband Haarlemmermeer-Cebu. Peter bezocht ook Cebu, en was 

diep getroffen door het leed dat hij daar, onder andere in het ziekenhuis aantrof. 

  

Zijn ervaringen als Unifil-militair – hij was daar chauffeur gewondentransport – hebben een grote impact op zijn leven 

gehad. Ze hebben hem ook gevormd tot een wereldburger, die zijn betrokkenheid bij de zwakkeren in de samenleving, 

grenzeloos maakte. 

  

Dames en heren,  laat ik nog iets zeggen over de wijze, waarop Peter zijn taken als gemeenteraadslid heeft opgevat. Hij 

bracht de Haarlemmermeerse politiek actief naar de mensen toe, door vrijwel altijd aanwezig te zijn, bij vergaderingen 

van de dorps- en wijkraden in onze polder. 

  

Peter was daarbij voor de HAP,  de contactpersoon voor de dorpen Lisserbroek – vanzelfsprekend – Abbenes, 

Buitenkaag en Weteringbrug – het zuiden van onze polder dus – en voor de wijk Hoofddorp-Overbos. Kenmerkend 

daarbij was Peters ‘nablijven’ na de vergadering, om een praatje te maken, of om door te vragen. 

  

Dat gebeurde ook tijdens de vele gesprekken in de mobiele fractiekamer van HAP, die Peter jarenlang chauffeerde, 

naar alle hoeken van onze polder. Met de kachel aan en warme chocolademelk, in weer en wind, horen wat er leeft en 

speelt onder de inwoners. Het is terecht al gezegd en geschreven: een echt 

mensen-mens. 

  

Dames en heren. Na zijn werk bij de AM groep, begon Peter voor zichzelf als fotograaf en grafisch vormgever. Zijn 

eenmansbedrijf heette TDSI media. Weinigen weten dat TDSI staat voor Tegen De Stroom In. Karakteriseert die naam 

nou Peter van Groenigen? In eerste instantie zou ik zeggen nee. Nee, want iemand die zich zo inzet voor de 

gemeenschap, de gemeente, en die zo bekend is bij zo veel mensen...  Nee, zo iemand gaat niet tegen de stroom in. 

  

Aan de andere, kant karakteriseert  Tegen De Stroom In Peter misschien juist wel. Tegen De Stroom In betekent ook 

uitgaan van eigen kracht, zelf denken, na goede overweging onafhankelijk een besluit nemen. En dat deed Peter. Of het 

nou ging over de financiën van de gemeente. Of over integriteit bij de Waterwolf. Of, toen inwoners van Lisserbroek te 

hoop liepen, tegen de vestiging van een asielzoekerscentrum daar. Peter hield zijn rug recht. 

  

Als Peter zijn mening had gevormd, dan was die mening goed onderbouwd, gebaseerd op een integere afweging, en 

van eigen belang gespeend. En dan bleef die mening overeind, ongeacht de heftigheid van de discussie. Peter hield 

vast aan zijn uitgangspunten: Tegen Elke Stroom In. 

  

Dames en heren, als voorzitter van de gemeenteraad, weet ik dat Peter ons altijd veel te vertellen had. Hij ging daarbij 

vaak over zijn spreektijd heen, en accepteerde het, meestal op droogkomische wijze, als hij weer eens werd afgekapt. 

Bij zijn beëdiging op 27 maart jongstleden, ging hij welgemoed op weg naar de zestien jaar raadslidmaatschap, die hij in 

2018 wilde gaan bereiken. 

  

Kort sprak ik even met Peter en u, mevrouw Binder, Alda en Bert. Alle drie waren jullie trots, Peter zeker ook, op weer 

een verkiezing als raadslid. Peter verheugde zich op de komende collegeonderhandelingen, en wat hij met de vergrote 

HAP-fractie kon bereiken, voor de Haarlemmermeerse inwoners. Peter had ons, denk ik, nog veel te vertellen, en nog 

veel wijsheid met ons te delen. Niets wees erop, dat het nog maar van korte duur zou zijn. Wij moeten in het vervolg, de 

inbreng van Peter hier in het Raadhuis, en daarbuiten, missen. 

  

Voor ons allen, zoals wij hier nu bij elkaar zijn, is het overlijden van Peter een groot verlies. Maar in het bijzonder is het 

natuurlijk een groot verlies voor u, zijn familie, voor u mevrouw Binder en uw man, uw dochters, Peters zussen, en 

andere familieleden. Ik wens u allen heel veel sterkte en kracht, bij het afscheid nemen. 

  



Mag de wetenschap, dat uw zoon, broer en oom Peter zoveel gedaan heeft, voor een integer en mensgericht bestuur in 

onze polder, zoveel heeft betekend voor individuele inwoners en groepen hier, u helpen dit zware verlies te verwerken. 

Wij allen zullen Peter blijven herinneren, als een uitstekend volksvertegenwoordiger, maar vooral, als een prettig en 

prachtig mens. 

 


