
Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Utrecht 
Burgemeester Dijksma      Utrecht, 20 januari 2021 
Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht  
 
Geachte mevrouw Dijksma, Beste Sharon, 
 
Als raadslid kom je op veel plekken die je voorheen niet kende. Je komt bij bewoners die 
problemen hebben die je wellicht zelf nog nooit hebt ervaren en je wordt verrijkt met 
ideeën en denkbeelden die misschien nooit de jouwe zijn geweest.  
 
Het gemeenteraadswerk is een verrijking en ik kan het iedereen aanraden. Ik zou het wel 
100 jaar kunnen doen.  
 
Na de verkiezingen van 2014 werd ik lid van de Utrechtse raad. Vandaag meld ik u mijn 
voornemen de Utrechtse gemeenteraad binnenkort te verlaten. Binnenkort neem ik 
afscheid van de raad en draag ik het stokje over. 
 
Mijn vertrek is eerder dan voorzien of gepland. Het is namelijk nog een jaar tot de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen, maar slechts twee maanden tot de landelijke verkiezingen.  
 
Het is voor mij tijd om afscheid te nemen. Het is tijd voor ontkoppelen en focus, iets wat 
schaars is als je gemeenteraadslid bent. Het is tijd om mijn politieke bakens te verzetten. 
Wat ik de afgelopen, bijna 7 jaar, voor mijn gemeente en haar inwoners heb mogen doen, 
mag ik vanaf maart voor Nederland doen. Als de kiezers dat goed vinden natuurlijk. 

Mijn opvolger is geen onbekende van de Utrechtse raad en gaat desalniettemin voor nieuw 
elan zorgen: Erik van der Marel. Mijn vertrek zorgt dus ook voor een rentree. 

Het is een enorme eer om raadslid te mogen zijn van en voor deze prachtige gemeente. 
Onderwerpen waar ik me mee mocht bemoeien waren: openbare orde en veiligheid, werk 
en inkomen, participatie, Overvecht, Amsterdamsestraatweg, Kanaalstraat/Damstraat, 
onderwijs, emancipatie en discriminatie en digitale dienstverlening.  

Ik ben zeer vereerd om het belangrijke werk van velen van dichtbij te mogen zien. Zoals 
brandweermensen, agenten, boa’s, wijkwerkers en zo nog veel meer. En al die vrijwilligers 
die zich dag en nacht voor onze mooie gemeente inzetten.  

Ik ga uit de Utrechtse gemeenteraad, maar ik blijf in Utrecht.  

Wees lief voor elkaar. Het gaat u goed. 
 
Met vriendelijke groet, 
Queeny-Aimée Rajkowski 
 


