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        Amsterdam, 17 januari 2022 

 

 

 

Geachte leden van de raad,  

 

Hierbij vraag ik uw aandacht voor de gepensioneerde medewerkers van de gemeente. Op 1 

januari van dit jaar kaartte ik in een mail aan de gemeentesecretaris het volkomen gebrek aan 

belangstelling bij de gemeente voor deze groep aan, om te vervolgen:  

 
In deze twee jaar heb ik twee keer iets vanuit Haarlem gehoord. 

In beide gevallen betrof het een WOB-zaak waarin e-mails van mijn hand 

voorkwamen en daar kon ik dan bezwaar tegen maken. 

Maar verder ontbrak ieder teken van belangstelling.  

Nu heb ik zo’n zeventien jaar voor Haarlem gewerkt, maar er zijn de nodige 

(oud)collega’s die veel meer dienstjaren op hun naam hebben staan. 

We hebben jarenlang deel uitgemaakt van een werkgemeenschap en met ons vertrek is 

die band wat ons betreft niet abrupt doorgesneden. 

Waar ik voor pleit is dat er vanuit de gemeente, al was het maar één keer per jaar, op 

de een of andere manier aandacht aan de oud-medewerkers geschonken wordt. 
 

Op 12 januari schreef de afdelingsmanager HRM dat ze me tot haar spijt moest teleurstellen. 

Iets dergelijks bleek vroeger wel te hebben bestaan, maar er was een aantal jaren geleden voor 

gekozen om deze contacten niet meer vanuit de gemeente te organiseren. Op de afzienbare 

termijn voorzag ze daar ook geen verandering in.  

 

Op mij komt deze keuze van de gemeente als benepen en onhartelijk over. Het gaat er mij 

overigens niet om dat de gemeente contacten organiseert, maar dat er, zoals ik schreef, 

periodiek enige aandacht aan de gepensioneerden geschonken wordt. Ik hoop dat raad meer 

waardering op kan brengen voor de inspanningen die de gepensioneerde ambtenaren voor de 

stad geleverd hebben en daar ook jaarlijks blijk van wil geven.  

 

 

Met vriendelijke groet, 
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