
Weert, 29 mei 2020 
 
 
 

Open brief 
 
 
Aan de leden van de gemeenteraad van Weert 
Postbus 950 
6000 AZ Weert 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Graag uw aandacht voor het volgende. 
 
In de raadsvergadering van woensdag 3 juni a.s. zal het onderzoeksrapport naar de 
handel en wandel van burgemeester Jos Heijmans worden besproken. 
In de weken en maanden daarvóór al stonden nieuwsmedia en sociale media vaak bol 
van meer of minder juiste beweringen – dat, terwijl het bedoelde rapport nog niet eens 
was verschenen. 
De inhoud van dat rapport zou best wel eens behoorlijk kunnen meevallen. 
 
Controle over geruchten kan van uw raad uiteraard niet worden verwacht. Maar over 
een eerlijke behandeling van het dossier mag en moet u des te meer waken. 
Dat zal bepaald niet eenvoudig zijn: in de weerzinwekkende patstelling die de afgelopen 
tijd is gegroeid en die schadelijk is voor iedereen in Weert, dreigen de inzet en de talloze 
verdiensten van deze burgemeester te worden vergeten. 
 
In de politieke discussie willen wij niet het woord voeren. Dat woord komt allereerst aan 
anderen toe – niet in de laatste plaats aan burgemeester Heijmans zelf, iemand die goed 
kan uitleggen en verantwoorden waarmee hij bezig is. 
Wel willen wij onze grote bewondering uitdrukken voor zijn persoon en voor alles wat 
hij heeft neergezet in de afgelopen negen jaren (en deze opsomming is slechts een kleine 
selectieve greep uit een bevlogen burgemeesterschap). 
 

 Weert is Regenboogstad geworden, juist ook door de inbreng van burgemeester 
Heijmans voor een gemeente van diversiteit, waarin iedereen meetelt. Hij was 
aanwezig, hij stond dichtbij zijn mensen, zonder onderscheid. 

 Weert heeft zich op de kaart gezet als sportstad, waarbij hij vaak voorop liep om 
initiatieven binnen te halen. 

 Behalve grote sport- en andere evenementen van landelijk formaat motiveerde 
hij ook een gezonde leefstijl van de inwoners van Weert zelf. Hij zette Weert op 
de kaart als Groenste regio van de wereld. 

 Hij heeft zich volledig ingezet om de Koninklijke Militaire School voor Weert te 
behouden en inherent daaraan de sluiting van de kazerne te voorkomen. Niet 
alleen was de KMS onlosmakelijk verbonden met Weert, maar zij bood ook 
werkgelegenheid voor veel mensen in Weert en de regio. 



 Bovenal is Weert door zijn persoonlijke inzet landelijk een schoolvoorbeeld 
geworden van een menswaardige opvang van asielzoekers en vluchtelingen. 

 
Waar in enkele andere Nederlandse gemeenten de komst van asielzoekerscentra 
onwaardige protesten opriep, die stevige en kostbare inzet van politie en zelfs Mobiele 
Eenheid nodig maakten, is het de persoonlijke verdienste van burgemeester Heijmans 
dat dit proces in Weert vanaf het begin zeer gestroomlijnd is verlopen. 
Hij heeft ruim tijd en aandacht genomen voor bezwaren en angsten van bewoners. Hij 
heeft duidelijk gecommuniceerd en kundig gebruik gemaakt van zijn korte lijntjes naar 
de regering. 
 
Waar crimineel gedrag van sommige AZC-bewoners erom vroeg, was hij paraat om ook 
bij nacht en ontij kordaat op te treden – en om in dezen een landelijke regeling te 
bewerkstelligen. 
 
Bovenal heeft hij zich opgesteld als een warme en verbindende mens, die honderden 
Weertenaren wist te bezielen om vluchtelingen concreet bij te staan met hulp en 
aandacht, na de vaak zeer traumatische ervaringen die deze mensen achter zich hebben. 
 
Het asielzoekerscentrum in Weert is een bewijs van integratie, participatie, 
betrokkenheid en menselijkheid. Dat is de onbetwistbare verdienste van burgemeester 
Heijmans. 
 
Wij betreuren het dat hij zich in dit kader heeft moeten ziekmelden. En we verwerpen 
ten zeerste de hatelijke stemming die tegen hem is gegroeid en gecultiveerd, terwijl het 
eerste debat over hem en met hem nog moet worden gevoerd. 
 
Het is aan u als raad om eerlijk en integer te kijken naar de bevindingen van het 
onderzoeksrapport, die inmiddels zijn ondergesneeuwd onder een dikke laag 
verdachtmakingen en verwijten. U zult er veel werk aan hebben om Weert in de 
komende jaren weer op te tillen naar een niveau van begrip en nabijheid waarin 
burgemeester Heijmans ons voorging. 
 
Aan u om objectief en zuiver te oordelen. Wij wensen u veel wijsheid toe. 
Ons vertrouwen en onze verwachting is erop gericht dat de behandeling c.q. afhandeling 
van deze trieste zaak rechtvaardig, ethisch en integer genoemd mag worden. 
 
Wij verwachten zeer veel van u. 
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