
Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Leiden,
de heer H.J.J Lenferink

Onderwerp: beëindiging lidmaatschap Gemeenteraad Leiden

t8Íebruari2O2O

Geachte Voorzitter, Beste Henri,

ln2OTIzette ik mijn eerste stappen in het politieke gedeelte van het stadhuis. Toen nog als
toehoorder en actief lid van Dóó. lk kwam om te leren hoe een stad als Leiden werd bestuurd
en stiekem ook of ik daar een beetje invloed op kon hebben. ln2Ot4 werd ik echt
gemeenteraadslid. Vol met energie, motivatie en ideeën om Leiden beter te maken.

Met pijn in mijn hart, maar met volle overtuiging van mijn besluit; hierbij bied ik u mijn ontslag
aan van de gemeenteraad van Leiden.

lk woon in een mooi huis, waar ik te weinig ben. Samen met een prachtige vrouw die ik te
weinig zie, met twee lieve kinderen waar ik nog vele avonturen mee wil beleven. De combinatie
van mijn mooie gezin, éen leuke baan en het raadswerk kan ik helaas niet meer opbrengen.
Tegelijkertijd kijk ik terug op mijn raadslidmaatschap in de hoop dat ik met mijn voorstellen en
vele vragen een klein beetje het verschil heb mogen maken. Leiden verdient een stadsbestuur
dat zich voor de volle 100 procent kan inzetten en die inzet kan ik nu niet geven.

Het was een eer om van mening te mogen verschillen onder uw voorzitterschap. En het was
een nog grotere eer om gezamenlijk resultaten te bereiken voor onze mooie stad.

Met mijn afscheid ontstaat er ook een kans. Een kans voor een nieuw raadslid van Dóó. lemand
die met nieuwe energie, motivatie en hopelijk met boordevol ideeën toe mag treden tot uw
raad. lemand die zich in zal zetten voor gelijke kansen voor alle Leidenaren, die met een blik op
de toekomst de goede keuzes probeert te maken en die de samenwerking aanjaagt tussen
coalitie en oppositie. lk hoop dat u diegene met open armen zult ontvangen, en waar nodig van
wijze raad zal voorzien.

lk wil u bedanken voor de prettige samenwerking en ik neem graag in de volgende
gemeenteraadsvergadering afscheid van de gemeenteraad, het college en ieder die betrokken
is bij onze prachtige stad.

Met een vriendelijke groet,

Lodi van Brussel


