
Geachte heer Sijben, beste Pierre,

Als plaatsvervangend, plaatsvervangend voorzitter van de Raad is mij gevraagd

om het woord te doen in verband met het heuglijke feit dat jij, Pierre deze

maand 30 jaar raadslid bent in weert.

Je bent in 1986 begonnen als raadslid. ln 1998 tot 2002 was je wethouder en
raadslid tegelijþ dit was voor de invoering van het dualisme, waarna je tot
2006 weer Raadslid was. ln 2006 tot 2010 werd je opnieuw tot wethouder
benoemd en vanaf die tijd tot nu ben je weer Raadslid van onze mooie
gemeente.

Je hebt een groot plichtsbesef. Het aantal raadsvergaderingen dat je in de
voorbije 30 jaar niet hebt b'rjgewoond is op één hand te tellen. We hebben het
dan over zo'n 300 raadsvergaderingen.

Pierre, je had als wethouder de portefeuille Ruimtelijke ordening,
volkshuisvesting, stadsontwikkeling sport en milieu. Beleidsterreinen waar nu

nog steeds je aandacht naar uit gaat en waar ook je deskundigheid ligt. Een

voormalig raadslid merkte wel eens op dat wat j¡j niet weet over ruimtel'ljke

ordening op de achterkant van een postzegel past.

Pierre Siiben, een man met vele eigenschappen:

Je bent een man die als Raadslid altijd kritisch en controlerend is ingesteld.

Een man met onbetwistbare inzet om zaken uit te pluizen om daarna je

bevindingen "functioneel" te delen en waarbij je menigeen "bewust" aan het

twijfelen brengt.

Behalve jouw deskundigheid kenmerkt jouw Raadslid-schap zich ook door een

hoge mate van collegialiteit, altijd bereid om met een collega raadslid te
sparren en je kennis te delen. Daarnaast ben je ook altijd bereid om in te
springen als voorzitter waar nodig. Er zal nooit vergeefs een beroep op jou

worden gedaan.

Pierre je bent ook een man die kan spreken zonder woorden. Op soms

humoristische wijze zet jij je mimiek in om je voor of tegen duidelijk te maken

of om medestanders te krijgen. Daarbij hevig ja te knikken of nee te schudden

of in opperste verwondering te kijken naar een andere woordvoerder in de

Raad.



Je hebt een groot luisterend vermogen en om overzicht te krijgen ga je
hiervoor het liefst achter in de zaal zitten.

Pierre Sijben, de man van de W-vragen, Wie Wat Waar enz. maar... en dit is
soms lastig, ook de H vraag en de WA vraag. De H staat voor Hoe en WA staat
voor Wat als.... Pierre, die laatste 2 vragen passen n¡et alt¡jd bij kaderstellen of
Sturen op effecten.

Tot slot Pierre, je bent uiterst sportief. Weer of geen weer, je fiets wat af door
het Weerter Land. Herkenbaar voor eenieder: voorovergebogen met je witte
manen in de wind.

Wij hebben ons daardoor laten inspireren voor een passend cadeau. En we
hebben ook nog iets voor het geval het weer echt te slecht is om te gaan

fietsen.

\_

Pierre, ook namens alle collega raadsleden, van harte gefeliciteerd met d¡t 30-

jarig jubileum.

Groeten en feliciteren volgens het Corona principe.


