
Leiderdorp, 29 juni 2021

Geachte voorzitter en beste leden van de Leiderdorpse gemeenteraad, 

Hierbij bied ik mijn ontslag aan als raadslid voor D66. Mijn laatste raadsvergadering zal die 
van 5 juli 2021 zijn.

Toen ik me in 2018 kandidaat stelde voor de verkiezingen was ik vastbesloten en vol energie 
begonnen aan de campagne: ik moest en zou de raad in komen om verbindingen te leggen, 
nieuwe samenwerkingen te smeden en boven alles: Leiderdorpers vertegenwoordigen. Met 
voorkeurstemmen kwam ik in de raad, nog steeds voelt dat heel erg speciaal. Ik ben 
iedereen die op mij heeft gestemd nog steeds heel erg dankbaar dat ik dankzij hun, dankzij 
de kiezers, het raadswerk heb mogen verrichten en drie mooie en leerzame jaren hier heb 
mogen zitten als volksvertegenwoordiger.  

Het formele raadswerk met alle regels en administratieve procedures: daar moest ik even 
aan wennen, dat was eigenlijk niets voor mij. Mijn energie en plezier als raadslid heb ik dan 
ook met name gehaald uit de contacten met de bewoners en samenwerkingspartners die 
met veel passie willen werken en bouwen aan ons Leiderdorp. 

Ik hoop mij de komende tijd meer te kunnen richten op mijn gezin en mijn prachtige 
dochter. Ook ga ik actief bijdragen aan de komende campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen.

Ik stop als raadslid, maar ik zal binnen D66 Leiderdorp verder gaan als burgerraadslid; dus 
jullie zijn nog niet helemaal van mij af. 

Ik wil mijn dank uiten aan iedereen waar ik in de raad mee hebben mogen samenwerken, 
mijn fractieleden, de collega-raadsleden, alle medewerkers van de gemeente, de griffier en 
natuurlijk met u voorzitter.  

Rest mij jullie allen nog veel plezier en succes te wensen met het belangrijke werk als 
raadsleden tot de Gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar, maak er wat moois van! Het ga 
jullie goed en graag tot ziens! 
 
Met hartelijke groeten, 

Ümit Güney


