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Rijen, 1 juli 2022 

Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Gilze en Rijen 

In afschrift aan de raad 

 

Geachte burgemeester Alssema, Beste Derk, 

 

Middels deze brief deel ik u mede dat ik met ingang van dinsdag 5 juli 2022 ontslag neem 

als lid van de raad van de gemeente Gilze en Rijen.  

Sinds 2005 ben ik betrokken geweest bij de politiek in Gilze en Rijen. In de periode 2005-

2006 en 2010-2014 was ik raadscommissielid en in 2006, 2010 en 2014 mocht ik de 

verkiezingscampagnes van mijn partij leiden. In 2014 werd ik raadslid en in 2017 

fractievoorzitter. Op 20 mei 2019 werd ik benoemd tot wethouder, en dat mocht ik doen tot 

april van dit jaar in onze prachtige gemeente. Nu is het echter, na zo’n 17 jaar actief 

betrokken te zijn geweest bij de lokale politiek in Gilze en Rijen, tijd voor iets anders. Vanaf 

dinsdag 5 juli ben ik niet meer woonachtig in de Gemeente Gilze en Rijen. Vanaf dat 

moment woon ik namelijk in Hengelo samen met mijn vriend en toekomstige echtgenoot. 

In 2018 en 2022 had ik de grote eer om als lijsttrekker van de VVD Gilze en Rijen deel te 

mogen nemen aan de verkiezingen. Zonder de steun van mijn partijgenoten waren de 

afgelopen 17 jaar niet zo mooi geweest. We hebben samen gelachen, winst gevierd, verlies 

verwerkt en vooral heel veel plezier gehad. Dat allemaal met het belang van de inwoners en 

ondernemers van alle vier onze dorpen steeds voorop. Als lokale partij met liberale roots en 

stevige banden met Den Bosch en Den Haag hebben we daarbij ook een hoop mooie 

dingen in onze gemeente mede mogelijk gemaakt. Ik wil in deze brief dan ook zeker Hans, 

Hans, Hans (ja het zijn er drie…), Bart, Adri, Serge, Sander, Tim, Paul, Christ, Jelle, Bas, 

Liselotte, Ryan, Gerard, Mart, René, Maud, Suzanne en alle andere lokale VVD’ers 

waarmee ik heb mogen samenwerken enorm bedanken voor hun vertrouwen, steun en 

vriendschap. 

Gilze en Rijen is met recht een veelzijdige en dynamische gemeente. De ontwikkelingen die 

de gemeente de afgelopen 17 jaar heeft doorgemaakt zijn enorm. We hebben fantastische 

voorzieningen waar we enorm trots op mogen zijn. Onze sportparken zijn van topniveau en 

onze scholen voldoen aan de hoogste eisen. We hebben prachtige concrete plannen voor 

verduurzaming. We hebben enorm veel lokale, innovatieve ondernemers die zorgen voor 

werkgelegenheid. En die dan ook nog eens de lokale sportclub of carnavalsvereniging 

sponsoren of steunen. Dat de gemeentelijke lasten tot de laagste van Nederland behoren, 

het weerstandsvermogen weer nieuwe investeringen mogelijk maakt en we daarmee ook 

kunnen blijven investeren in onze vier dorpen, onze samenleving en onze inwoners, is echt 

een enorm voorrecht.  

Je kiest als gemeenteraadslid je collega’s niet uit. En het debat mag, en moet, ook op het 

scherp van de snede gevoerd worden. Daarbij heb ik altijd geprobeerd op de bal te spelen 
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en niet op de man. Felle discussies op de inhoud, maar niet op de persoon. Niet in de raad, 

maar ook niet in het weekblad of op social media. Ik hoop dat me dat vaker wel is gelukt dan 

niet. Ik wil dan ook alle (oud-)collega’s in de gemeenteraad en het college hartelijk danken 

voor de samenwerking. Alleen samen lukt het uiteindelijk om de prachtige resultaten te 

boeken die we de afgelopen jaren hebben geboekt. Een bijzonder dank ook aan de collega’s 

van Gemeentebelang, CDA en Kern’75 voor de kans die jullie de VVD Gilze en Rijen en mij 

persoonlijk in 2019 boden en de mooie resultaten die we samen hebben geboekt. 

Een bijzonder woord van dank is op zijn plaats voor alle medewerkers van de ABG-

organisatie. Voordat een raadsvoorstel of brief bij de gemeenteraad ligt, zijn daar al flink wat 

mensen mee bezig geweest. Maar er zijn ook een hoop mensen die dagelijks direct werken 

voor onze inwoners en ondernemers. Die zaken doen waar we het in de raad niet over 

hebben, maar die wel enorm belangrijk zijn. Denk alleen al aan de mensen van 

dienstverlening of onze eigen buitendienst. De betrokkenheid van alle medewerkers bij onze 

vier dorpen, de inwoners, verenigingen en ondernemers is enorm. We moeten echt trots zijn 

op hun inzet, bevlogenheid en expertise. Want zonder hen, kunnen we nog zoveel wensen 

uiten in de raadszaal, maar gebeurt er uiteindelijk niets. Ik hoop dat ook de komende jaren 

de medewerkers het respect en vertrouwen krijgen dat ze verdienen. 

Datzelfde geldt uiteraard ook voor de griffie. Saskia en Lisette, enorm veel dank voor de 

fantastische ondersteuning de afgelopen jaren. En uiteraard wil ik ook jou Derk, of wil ik u, 

meneer de burgemeester, hartelijk danken voor de fijne samenwerking.  

Het is nu aan anderen om aan de slag te gaan en te blijven voor onze vier dorpen. Ik wens 

iedereen daarbij heel veel succes toe, in het bijzonder natuurlijk de fantastische mensen van 

onze lokale VVD Gilze en Rijen. Ik ben er van overtuigd dat Hans en Bart, samen met de 

rest van het team, het lokale liberale geluid duidelijk zullen laten horen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

David Vermorken 


