
Beste Joop, 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog maar net achter de rug, de coalitiebesprekingen zijn in volle 
gang en dan word je gevraagd om op vrijdagmiddag namens het CDA je wethouder toe te spreken 
tijdens zijn afscheidsreceptie! 

Ik moet je eerlijk bekennen dat we het binnen het CDA nog maar nauwelijks kunnen voorstellen dat 
je binnenkort als wethouder de deur van de collegekamer definitief achter je dichttrekt.  

Voor jou geen uitgebreide afscheidstournee langs verenigingen, scholen, kulturhusen etc. etc. Nee, 
nog volop aan het werk en tussendoor, om praktische redenen, alvast afscheid nemen.   

Alhoewel, is het afscheid nemen? Ja, formeel als wethouder. Maar als de mens Joop Hassink? Dat 
zie ik er niet van komen en eerlijk gezegd hoop ik dat ook niet. Door de jaren heen ben je verweven 
met de gemeente Losser en haar inwoners en ik verwacht dat je ook in de toekomst je betrokkenheid 
met het wel en wee van onze gemeente zult blijven etaleren.                                                                   
Niet om je te laten gelden als voormalig wethouder, maar gewoon uit betrokkenheid en warme 
belangstelling. Dàt tekent de mens Joop Hassink. 

Bijna 8 ½ jaar geleden, november 2009, ben je gevraagd naar Losser te komen. Er was een 
bestuurscrisis ontstaan én de bodem van onze schatkist was in zicht.                                              
Informateur Wim Meijer werd aangesteld om uit de impasse te komen. Zijn onderzoeksrapport  
heette “Stabiel tot de verkiezingen” ,verwijzend naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. De 
scope van Wim Meijer was maar een half jaar. Wie kon op dat moment vermoeden dat het 
bestuurlijk acht jaar stabiel zou blijven in Losser. Na een roerige periode was dat een zegen, waarin jij 
een belangrijk aandeel hebt gehad. 

Het rapport vormde de basis voor een zakencollege met twee wethouders-van-buiten: Eén voor de 
PvdA en één van CDA-huize. 

Je trok met Trees door Tanzania toen Gerrit Jan uit het Broek, onze fractievoorzitter destijds, jou 
vroeg om namens het CDA zitting te nemen in het college.  

Terug in Nederland ging je voortvarend aan de slag. Al snel werd duidelijk dat we met jou de juiste 
man op de juiste plaats hadden, oftewel een “nen steurigen wethoalder”  op zijn Twents.                         
Je werkte razendsnel en in commissievergaderingen viel jouw dossierkennis op; van ambtelijke 
ondersteuning maakte je nagenoeg geen gebruik!    

Na de verkiezingen van 2010 bleef je op nadrukkelijk verzoek van het CDA. 

Vier zware jaren volgden. Je was druk om de financiën weer op de rit te krijgen, de transitie van 
Topcraft naar WIL werd in gang gezet én de samenwerking met Enschede. Beslissingen en visies die 
politiek-bestuurlijk én in de gemeenschap de nodige weerstand opriepen. Dat vroeg ruggengraat, 
weerbaarheid, overtuigingskracht en uithoudingsvermogen. Wel een beetje te vergelijken met het 
lopen van een marathon, maar dan vier jaar lang. Maar ja, daar draait een voorzitter van de 
Enschede Marathon zijn hand natuurlijk niet voor om.  

Maar met de jaren kwamen ook de successen: Het eerste kulturhus in de gemeente werd gebouwd 
evenals enkele scholen, er kwamen kunstgrasvelden en Ipithos kreeg eindelijk haar atletiekbaan.                         



 In die eerste raadsperiode kreeg je ook nog te maken met 2 wisselingen binnen het college: 
burgemeester Westendorp ging met pensioen en coalitie-partner VVD ging verder met een andere 
wethouder. Maar de stabiliteit in het college kwam geen enkel moment in gevaar. Behulpzaam en 
collegiaal hielp je de nieuwe collegeleden op weg. 

 

Ook na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 bleef je wethouder voor het CDA.  Voor onze partij en 
fractie een vanzelfsprekendheid. 

Op ons verzoek kreeg je nu naast financiën o.a. Ruimtelijke Ordening in je portefeuille. Je had daar 
niet zo veel affiniteit mee maar je liet het algemeen belang prevaleren boven je eigen voorkeur en 
belangstelling. 

Bijzonder was het wel om te zien hoe jij Joop, uit die grote stad Enschede, geboren in een flat steeds 
meer kennis kreeg over het wel en wee van ons buitengebied en de agrarische sector! Ik begreep van 
Trees dat er een hele wereld voor je openging, maar ook dat je genoot van deze voor jou nieuwe 
branche. 

In deze tweede raadsperiode groeide je enthousiasme over Losser steeds meer. Overal waar je maar 
kon, was je aanwezig. Niet alleen als je de gemeente moest vertegenwoordigen maar ook in je 
schaarse vrije tijd was je vaak in één van de dorpen van de gemeente Losser te vinden. Ach, zei je 
dan, we hadden toch niks op het programma staan…! 

En Trees?  Als het enigszins kon vergezelde ze jou. Ook haar aanwezigheid werd altijd bijzonder 
gewaardeerd. Trees, bedankt daarvoor. 

Overal waar je kwam werd je gastvrij onthaald; vooraf werd vaak al in de koeling gekeken of er wel 
Hero Cassis, en dan de speciale “original taste”,  in huis was want wethouder Hassink kwam. Hoe 
bijzonder is dat? Een teken dat men het je naar de zin wilde maken; een welkome gast dus. 

Lastige dossiers, de burgemeester zei het zojuist ook al, heb je ter hand genomen. Dat past bij je 
karakter en je achtergrond als mediator. Problemen mijd  je niet en los je het liefst zo snel mogelijk 
op. Verder werk je graag geordend en recht op je doel af. (Je buigt wat dat betreft niet naar links en 
niet naar rechts, om maar een uitspraak van de door jou bewonderde taalkunstenaar Dries van Agt 
te gebruiken).  

Gedreven, naadje van de kous willen weten, controlerend, zekere voor het onzekere kiezen, zijn 
eigenschappen van jou. Je legt de lat hoog. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Je 
werkte hard maar verwachtte ook inzet van anderen. Als je bijvoorbeeld je stukken niet goed kende 
en vragen stelde waaruit bleek dat je je huiswerk niet goed had gedaan, dan merkte je dat aan de 
toon van de beantwoording en zeker als je deel uitmaakte van de CDA-fractie. Dan kwam in de 
politiek op tijd en plaats die onderwijzer weer boven. 

Samen met je collega’s, raad, ambtenaren en talrijke inwoners van onze gemeente  heb je gewerkt 
aan een beter en mooier Losser en die missie is in onze ogen geslaagd! Want de gemeente Losser 
staat bestuurlijk en financieel weer positief op de kaart! 



Beste Joop, we hebben als CDA ook nog ons eigen afscheidsfeestje.  Maar graag wil ik je hier in het 
openbaar officieel bedanken  voor jouw geweldige inzet voor onze gemeente Losser en de goeie 
jaren die we als CDA samen met jou hebben gedeeld. Het ga jou, het ga Trees, het ga jullie samen 
met jullie kinderen en kleinkinderen heel goed!  

Losser 6 april 2018,                                                                                                                                       
namens fractie en bestuur CDA gemeente Losser,                                                                                            

Ellen Visschedijk-ten Veldhuis. 

 

 

 

 

 


