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Betreft: beëindigen raadslidmaatschap  
 
Geachte heer Wienen, beste Jos, 
 
De werkelijkheid is soms anders dan je zelf vooraf had bedacht of gehoopt. Soms mooier, 
soms ingewikkelder, soms uitdagender, soms verrassender. Ik had zin om weer terug te 
komen in de gemeenteraad na mijn verlof. Vol goede moed en met onvermoeibare 
strijdvaardigheid voor rechtvaardigheid en voor een nog socialer Haarlem waar mensen niet 
van elkaar wegkijken, maar naar elkaar omkijken.  
 
Mijn liefde voor de stad en haar inwoners was de afgelopen 3 raadsperiodes groot en 
onvoorwaardelijk. Een kleine 2 jaar geleden kwam daar een nog grotere en 
onvoorwaardelijke  liefde bij; de liefde voor Arthur… de liefde van mijn leven. Na een half 
jaar kreeg Arthur te horen dat hij een ongeneeslijke ziekte (hersentumor)  heeft met een 
korte levensverwachting. De energie, tijd en liefde die ik in de stad en de bewoners had 
willen steken zoals ik dat de afgelopen 10 jaar heb gedaan, heb ik nu extra hard nodig voor 
Arthur en de kinderen, familie en vrienden eromheen. 
 
De inmiddels ingewerkte PvdA-fractie, de raad en de stad redden het ook prima zonder mij 
en verdienen een raadslid dat voor de volle 100%  haar tijd & bevlogenheid in het raadswerk 
kan steken. Vandaar dat ik met pijn in het hart, maar tegelijkertijd ook met een gerust hart, 
hierbij mijn raadslidmaatschap officieel beëindig.  
 
Ik kijk terug op een intense en prachtige tijd waarin ik binnen de raad de kans en het 
vertrouwen heb gekregen om diverse extra functies te mogen vervullen zoals: 
commissievoorzitter, lid van het Presidium, vice-fractievoorzitter , voorzitter van de 
werkgeverscommissie griffie en plaatsvervangend raadsvoorzitter.  
Blij ben ik met mijn bescheiden  ‘druppels op de gloeiende plaat’ die hopelijk de stad nog 
weer wat mooier en socialer hebben kunnen maken. Zoals bijvoorbeeld  bij de herinrichting 
Amsterdamse Vaart, meer speelvoorzieningen voor kinderen en hangplekken voor jongeren, 
de vele ontwikkelingen in Schalkwijk en op het Slachthuisterrein. Met kritisch noten en een 
extra vinger aan de pols  bij o.a. de Koepel, De Remise, de parkeerverordeningen, de 
verkeersafwikkeling in Spaarndam en de verkoop van het Brinkmann-complex. En als 
Haarlemmer olie bij Koningstein, de Markthal, de discussie rond de stadsbouwmeester en 
twee prachtige murals (muurschilderingen) bij de Kampgarage en de Raaks. 
 
Het meest dierbaar is mij echter de geuzennaam die ik in de raad toebedeeld kreeg: 
“Pffff…daar hebben we ‘mevrouw ongedeelde stad’ weer die vindt dat maar overal in de stad 
sociale woningen toegevoegd moeten kunnen worden!’  
(Bijna) niemand die dat nu nog  vreemd vindt. De aanhouder wint :-)  
 



 
Maar ik verbeeld me absoluut niks; het Spaarne zal er niet sneller of langzamer van zijn gaan 
stromen. 
Slechts naar eer en geweten heb ik me de afgelopen 10 jaar graag ingezet voor de stad en de 
regio en heb ik heel veel Haarlemmers leren kennen. Daarnaast heb ik er heel dierbare en 
bijzondere vrienden en contacten aan overgehouden. Ook daarom had ik het 
raadslidmaatschap nooit willen missen.  
 
Iedereen wil ik heel hartelijk bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen, het geven van 
tegengas, het draagvlak middels de vele voorkeursstemmen bij de verkiezingen, de 
ongelimiteerde lol, de steun in vele opzichten, de nieuw verkregen inzichten, de felle 
debatten, de nachtelijke borrels na afloop en het delen van de liefde voor de gemeente  
Haarlem. 
 
Raadslid ben je niet voor jezelf, maar voor de stad en haar bewoners. Met liefde heb ik dat 
gedaan en die liefde blijft altijd.  
Het ga jullie allemaal goed en ongetwijfeld tot ziens ergens in onze mooie gemeente 
Haarlem. 
 
Lieve groet, 
 
Marceline Schopman 


