
Aan de voorzitter van de Gemeenteraad Tilburg 
Burgemeester Noordanus 
 
 
Tilburg, 27 november 2015 
 
 
Geachte burgemeester, 
 
In 2007 ben ik actief geworden bij D66 Tilburg, eerst als meelezer bij de raadsfractie en sinds 2010 als 
lid van de gemeenteraad. Met veel plezier ben ik inmiddels 8 jaren actief in de Tilburgse 
gemeentepolitiek. Een leuke, leerzame en interessante periode. Ik heb de stad zien ontwikkelen en in 
die jaren zijn er veel mooie projecten op poten gezet, zeker ook binnen het fysieke domein waarin ik 
al die jaren actief ben geweest. Daarbij denk ik dan onder andere aan de Spoorzone, Piushaven, 
Koningsoord, maar ook de focus op ontwikkeling van de binnenstad in plaats van een grote Mall aan 
de rand van de stad. 
 
Na 8 jaar gemeentepolitiek en de aankomende ambtelijke fusie van mijn werkgever de gemeente 
Baarle-Nassau met Gilze en Rijen en Alphen-Chaam is het tijd voor verandering. Lid zijn van de 
gemeenteraad is een prachtige functie, maar de tijdsbesteding drukt ook een duidelijk stempel op je 
privéleven.  Voor mij is de tijd aangebroken om ruimte te creëren om mijzelf – zowel qua werk als 
privé – verder te ontwikkelen en nieuwe uitdagingen op te zoeken. Om die reden bied ik hierbij  per 
1 januari 2016 mijn ontslag aan als lid van de gemeenteraad van Tilburg.  
 
Ik wil expliciet de indruk wegnemen dat politieke of andere ontevredenheid een rol zouden spelen in 
deze keuze. Integendeel, ik vind het raadswerk nog steeds zeer bevredigend, heb het naar mijn zin in 
de fractie en heb over het algemeen grote waardering voor mijn collega’s in de gemeenteraad en 
voor de wijze waarop met de gemeenteraad wordt samengewerkt vanuit het college, de griffie en de 
ambtelijke organisatie. 
 
Via deze brief wil ik alle mensen waarmee ik binnen én buiten de gemeenteraad heb samen gewerkt 
– zowel de collega-raads- en commissieleden, leden van het college, de ambtelijke organisatie als de 
inwoners en bedrijven in onze gemeente – van harte bedanken voor de fijne tijd. Uiteraard mag een 
speciaal bedankje richting de D66 fractie niet ontbreken. In 2007 stapte ik in bij één raadszetel en nu 
verlaat ik een fractie met 9 raadsleden, een groei die alleen maar succesvol heeft kunnen zijn 
doordat de verhoudingen in de fractie goed waren en zijn! Binnen deze samenwerking was en is 
respect voor eenieders mening en kennis en ik heb het volste vertrouwen dat de fractie zoals die er 
nu staat de komende jaren het D66-geluid op goede wijze zal blijven vertolken.  
 
Deze brief schrijf ik met gemengde gevoelens, omdat ik besef dat ik de raadsperiode niet geheel zal 
uitdienen en dat ik de momenten zal gaan missen waarin ik als lid van de gemeenteraad kon 
meewerken aan het behoud en de (ruimtelijke) ontwikkeling van de gemeente Tilburg. Ik wens u, de 
gemeenteraad en het college daar veel succes en wijsheid bij en zal als inwoner van Tilburg de 
gemeentepolitiek zeker blijven volgen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bram Keijsers 
Raadslid D66 Tilburg 


