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Met pijn in het hart schrijf ik u deze brief om u mijn ontslag per 7 sep tember^OïZaan t& 
bieden. * " ~j"*"""T J" [" 

In 2010 kwam ik als jongste raadslid met voorkeursstemmen in de raad van Lêiderdorp_. , 
Ik was vijfentwintig en vond het een enorme eer dat zoveel mensen mij wilden als hun 
vertegenwoordiger in de gemeentepolitiek. In de ti jd dat ik raadslid mocht zijn heb ik 
het ook altijd als een eervolle en mooie taak gezien om op te komen voor belangen van 
mensen, om een stem te mogen geven aan mensen die de weg in de Leiderdorpse 
politiek soms niet wisten te vinden en op te komen voor belangen van mensen die 
daartoe zelf om heel uiteenlopende redenen niet in staat waren. Het 
volksvertegenwoordiger zijn is iets moois. Het geeft voldoening en is een 
verantwoordelijke taak. Zo zag ik de rol van raadslid toen ik geïnstalleerd werd. En zo 
zie ik die rol ook nu nog. 

Het gaat me dan ook aan het hart dat ik na ruim twee jaar afscheid moet nemen als 
raadslid. De afgelopen twee jaar waren niet alleen twee geweldige jaren voor mij, omdat 
ik mensen mocht vertegenwoordigen, maar ook privé heb ik een hele mooie ti jd gehad. 
In september vorig jaar trouwde ik met Joost, mijn grote liefde, die ik bij het CDA heb 
leren kennen. En zoals het twee ware CDA'ers betaamd zijn we vanaf het moment van 
onze verloving onze zoektocht gestart naar een huisje om samen op te gaan bouwen wat 
het CDA de hoeksteen van de samenleving noemt. En dat huis hebben we gevonden. 
Hoewel we op vele open dagen in Leiderdorp hebben rondgelopen, in vele huizen een 
kijkje namen en zelfs soms heel dichtbij een aankoop zaten... Het is uiteindelijk Leiden 
geworden. 

Helaas betekent dat, dat ik na achtentwintig jaar voor het eerst in m'n leven niet meer in 
Leiderdorp zal wonen. Gelukkig wonen mijn ouders, oma, drie van mijn broers en een 
van m'n zusjes in Leiderdorp, dus echt afscheid nemen van ons mooie dorp is niet nodig. 
Maar helaas dus wel van de gemeenteraad. Want je kunt alleen raadslid zijn van de 
plaats waar je woont. Zodat je aanspreekbaar bent op straat, zodat je het dorp door en 
door kent, zodat je weet wat er speelt. Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk dat is. 
Want het directe contact met andere Leiderdorpers zorgde ervoor dat ik wist wat er 
leefde in ons dorp. Zo wist ik door gesprekken met mensen uit de Buitenhof dat men 
zich zorgen maakte om de gevaarlijke viezigheid in de Buitenhofvijver. Een ander 
voorbeeld is dat ik met mijn CDA fiets door het dorp ben gaan rijden en mensen heb 
opgeroepen om hun op- of aanmerkingen in de fietsmand te doen. Zo kwam ik erachter 
dat heel wat mensen zich groen en geel ergerden aan de verkeerssituatie op de 
Engelenaal. En door op Visser 't Hooft langs te gaan om met scholieren te praten, 
ontdekte ik dat veel jongeren vonden dat er voor hen te weinig te beleven viel in 
Leiderdorp. Met de input van al die mensen kon ik vervolgens aan de slag. 

Het was ontzettend leuk om gemeenteraadslid voor het CDA in Leiderdorp te mogen 
zijn. Ik was verreweg de jongste in onze fractie en ik hoop dat die verjonging bij het CDA 
maar ook bij andere partijen doorzet. Ik wens u en al mijn collega's en uiteraard alle 
Leiderdorpers het allerbeste. En we komen elkaar vast nog wel eens tegen... Bij de 
intocht van Sinterklaas, op Koninginnedag, of gewoon op een zondagmiddag in de 
Houtkamp. 



U bent net nieuw in Leiderdorp, maar ik wens u toe dat u er met net zoveel plezier zult 
leven als ik al die t i jd gedaan heb. 

Veel groeten, 
Caroline 


