
Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Utrecht 

Mr. J.H.C. van Zanen         Utrecht, 7 januari 2019 

Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht  

 

Geachte heer Van Zanen, Beste Jan, 

We hebben elkaar al het beste voor 2020 gewenst op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Utrecht. Het 

afgelopen decennium was een mooi decennium voor onze stad. In 2010 mocht ik een zetel in de Utrechtse 

gemeenteraad bezetten en dat was een enorme eer. Maar aan alles komt helaas een keer een eind. Jij tekent 

vandaag bij voor een volgende termijn en ik zwaai in 2020 af. 

Het afgelopen decennium heb ik mij met veel plezier voor Utrecht en haar inwoners ingezet. Ik heb sinds 2010 veel 

verschillende portefeuilles gehad. Zo heb ik mij ingezet voor de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern en 

Haarzuilens. Daarnaast heb ik onder meer Wonen, Wijkgericht werken, Ruimtelijke Ordening, Grondzaken, 

Vastgoed, Publieksdienstverlening, Financiën en Openbare Orde en Veiligheid gedaan. De beste herinneringen heb ik 

aan mijn inzet voor het wonen en de voorzieningen in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Van de komst 

van Leidsche Rijn Centrum, wat op heel veel momenten spannend was, tot de weekmarkt in Terwijde, van het 

Castellum Hoge Woerd tot het Máximapark, van het Hart van De Meern tot de Thematerweg van Vleuten naar 

Haarzuilens: dit is mijn Utrecht. Ook kijk ik met een goed gevoel terug op het afschaffen van erfpacht en de nieuwe 

conversieregeling voor de bestaande erfpachters en op het geld dat hierdoor aan betaalbaar wonen kan worden 

besteed. Verder heb ik altijd veel aandacht besteed aan het uitvoeren en het verbeteren van de controlerende taken 

van de gemeenteraad op het gebied van grondexploitaties, vastgoed en financiën. 

De afgelopen twee jaar heb ik, naast het raadswerk, voor mijn werkgever een mooie interbancaire samenwerking 

mede vormgegeven. Het resultaat wordt de komende tijd in heel Nederland zichtbaar: de gele geldautomaten van 

Geldmaat. Na de zomer nam de werkdruk gelukkig wat af en dat gaf mij weer wat lucht. Dit was hard nodig, want de 

combinatie van een te drukke baan, het raadswerk en een gezin houd je niet heel lang vol.  

Voor het kerstreces ben ik gevraagd om mee te werken aan een nieuwe interbancaire samenwerking. In de strijd 

tegen het witwassen hebben vijf Nederlandse banken besloten samen te werken. De ambitie is om samen een 

organisatie op te richten die betalingstransacties gaat monitoren met als doel het tegengaan van witwassen en 

terrorismefinanciering. Ik heb besloten hier graag mijn bijdrage aan te leveren. 

Omdat ik weet wat dit voor mij het komende jaar en wellicht langer zal betekenen qua werkdruk, heb ik tijdens het 

kerstreces het besluit genomen om ontslag te nemen als raadslid van de gemeenteraad van Utrecht. Graag zou ik 

tijdens de raadsvergadering van 23 januari 2020 afscheid nemen. 

Afscheid nemen doet pijn. Ik zal veel onderdelen van het raadswerk, de mensen, de gesprekken, de debatten, de 

samenwerking met alle partijen en alles eromheen enorm gaan missen. Maar als ik langer zou doorgaan, doe ik 

Utrecht, D66 en iedereen om mij heen uiteindelijk tekort. Ik weet dat mijn opvolger, Jelmer Schreuder, staat te 

popelen om zich voor de volle 100% voor de stad in te zetten en dat stelt me gerust.  

Dank voor alle jaren waarin we samen hebben gewerkt aan onze mooie stad. De stad is nooit af, maar jullie gaan 

verder bouwen en ik ga ervan genieten. Dank aan iedereen die ik dankzij het eervolle raadswerk heb ontmoet en al 

die mensen die achter de schermen ervoor zorgen dat de Utrechtse raad zo’n geweldige gemeenteraad kan zijn. 

Want hoewel we natuurlijk verschillende politieke opvattingen hebben, hebben we de afgelopen tien jaar bewezen 

dat we deze verschillen zoveel mogelijk kunnen overbruggen om er het beste voor Utrecht en haar inwoners van te 

maken. En dat hebben we altijd gedaan, we spelen op de bal en niet op de persoon. Zet dit voort, dan komt het 

goed. 

Met vriendelijke groet, 

Lars Roodenburg 

D66 


