Beste Lucas en Henny, verdere familieleden, dames en heren.

Toen we hoorden dat jullie Horssen zouden gaan verlaten hebben we eerst gedacht: dat is een
vergissing.
Soms ben je zo gewend aan de aanwezigheid van bepaalde mensen dat je er niet bij stilstaat dat dat
kan veranderen.
Van schrik zijn Jan en ik naar Zutphen gereden en dat hielp. Het is een prachtig stadje in een mooie
omgeving en met station.
Daar kunnen we in Druten niet tegenop.
Ik ben in de politieke archieven van Akkoord’94 en Sociaal Maas en Waal gedoken, maar ik heb niets
van een motie of amendement van jou Lucas kunnen vinden waarin je om een treinstation vroeg .
Dat is het bruggetje wat ik nodig heb om bij jouw verdiensten voor de Drutense politiek uit te komen.
Onverstoorbaar, altijd opkomend voor de inwoners van de hele gemeente, met het rode hart op de
juiste plaats.
Ik kan me herinneren dat je zei: de vrijdagavond is vrij, maar de rest van het weekend ben ik bezig
met raadswerk.
Naast een volledige baan eist dat een ijzeren discipline, lijkt me zo.
Graag zou ik met jou in de raad hebben gezeten om de kneepjes van het vak te leren, maar vanaf de
publieke tribune heb ik minstens een voorval meegemaakt wat tekenend is voor wat jij belangrijk
vindt.
Het ging over het eventueel bouwen van zorgappartementen, ik denk op de Heerlijkheid.
De toenmalige wethouder, de huidige zou zoiets nooit doen, liet zich ontvallen dat dat wel
betekende dat er in Druten meer mensen met een zorgvraag zouden komen wonen.
Vilein sprak Lucas: wil de wethouder hiermee zeggen dat mensen met een mogelijke zorgvraag niet
welkom zijn in Druten?
Het werd even doodstil en dat zei op zich al genoeg. Dat noem ik een Lucas-moment. Even de boel
op scherp zetten en mensen aan het denken zetten.
Bij zijn afscheid van de raad heeft hij een welverdiende koninklijke onderscheiding gekregen. Dat
hoefde van hem natuurlijk niet, hij is een linkse rakker die niet van poeha houdt, maar wat stond hij
te stralen toen het de koning toch had behaagd….
Na jouw afscheid van de raad, heeft het digitale tijdperk zijn intrede gedaan. Dat had overigens niet
met jou te maken. Papierloos vergaderen…We kregen allemaal een Ipad en ik kreeg die voor jou was
bestemd. Het bewijs heb ik hier.
Dus zonder dat je het wist, was je er eigenlijk digitaal altijd een beetje bij.

Lucas,
Regelmatig ben ik bij je aangeschoven om met jou het wel en wee van het raadswerk te delen en
advies te vragen.
Dat heb ik altijd heel erg gewaardeerd en ik denk zelfs dat ik zonder jou helemaal niet in de politiek
terecht was gekomen.
Ik weet niet of iedereen daar blij mee is, maar ik in ieder geval wel.
Het laatste nieuws is dat de nieuwe gemeentesecretaris uit Zutphen komt. Toeval bestaat niet, maar
zo blijft er in ieder geval een lijntje tussen Druten (Horssen) en Zutphen, al is het dan geen spoorlijn.
Het ga jullie goed.
Dat wens ik jullie toe namens Sociaal Maas en Waal en met name Maria en Bert, Froukje en Han ,Ton
en Trees.
Zij waren vanmiddag verhinderd, maar waren er graag bij geweest.

