
Geacht bestuur van de belangenverenigingen in De Wolden, geachte inwoners. 

Zuidwolde, 7 september 2022 

Geacht bestuur, 

Met veel plezier en een dankbaar gevoel kijk ik terug op 11 jaar werken in de mooie 
gemeente De Wolden. 

De pensioen vlag wappert en het is tijd om 43 jaar werken af te sluiten. 

Ik wil u bedanken voor de aandacht, de mooie woorden en de verwennerijen bij mijn 
afscheid. 

Ik heb in De Wolden als contactfunctionaris mogen samenwerken met de inwoners en de 
brug mogen slaan tussen de gemeente en de belangenverenigingen, c q inwoners. En 
dat op een prachtig beleidsterrein, namelijk PARTICIPATIE.  Hierbij heb ik gezien er 
ervaren dat je samen verantwoordelijk kunt zijn voor de leefbaarheid in de dorpen, elke 
partij heeft daarin een eigen rol, taak en verantwoordelijkheid. 

De Wolden is uniek, met de kracht van de inwoners die werken vanuit de dorpsvisie, en 
de gemeente die het mede mogelijk maakt ideeën te realiseren door te faciliteren. De 
ondersteuning van de stichting Welzijn en vanuit de Buurtteam wil ik hierbij ook zeker 
noemen. 

Daarom een groot compliment voor de besturen van Dorpsbelangen,  maar ook voor 
alle inwoners die een steentje bijdragen, bijvoorbeeld door het maken van de dorpsvisie 
en/of door de handen uit de mouwen te steken bij het realiseren van de plannen. 

Dit compliment geldt ook voor de gemeenteraad en het college, zij maken het financieel 
en beleidsmatig mogelijk. Bij beide partijen is de bereidheid om te leren, en samen 
verantwoordelijkheid te dragen voor het participatiebeleid.  

Tot slot spreek ik mijn vertrouwen uit in een goede doorontwikkeling van het 
participatiebeleid en Initiatiefrijk De Wolden, het vertrouwen in u als inwoners en 
bestuur van Dorpsbelangen, in de politiek en de bestuurders, en in mijn collega 
bruggenbouwers, de wijkbeheerders Rob Feijen en Natascha Koestal, en in de 
dorpencontactfunctionarissen Suzanne Lammers en Jacomijn de Jong. 

“loslaten in vertrouwen” 

Het ga u allen goed, en nogmaals dank voor de fijne samenwerking. 

Hartelijke groet, 

Riet Muller 

(gepensioneerd contactfunctionaris gem De Wolden 😊) 

  

 


