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Voorzitter, 

 

Nederland is een gelukkig land. Op de lijst van gelukkigste landen staat Nederland op 

de zesde plek. De Verenigde Naties, die deze lijst publiceren, baseren de volgorde van 

landen op verschillende factoren. Cruciaal voor geluk zijn zaken als inkomen, 

gezondheid, vrijheid en sociale ondersteuning. De zesde plek van Nederland is een 

resultaat om trots op te zijn. Toch worden we steeds weer afgetroefd door de 

Scandinavische landen, waar het ’s winters zo donker is. 

 

Als er een lijst verschijnt van gelukkigste steden, staat Schagen vast op een hoge plek. 

Sinds twee jaar neemt Schagen namelijk geluk als uitgangspunt voor nieuw beleid. 

Draagt een plan of initiatief bij aan het geluk van de inwoners? Dát is de vraag die 

centraal staat in deze gemeenteraad en het college. Schagen heeft zelfs een 

wethouder van geluk - een uniek initiatief en toonaangevend voor de rest van 

Nederland. 

 

Stichting Hope XXL zet zich ook in voor geluk. Hope XXL wil dat mensen wereldwijd 

hun leven met ten minste met een acht waarderen, cum laude dus. Hope XXL heeft 

de vraag gesteld wat hiervoor nodig is. Het resultaat staat beschreven in de Liemers 

List, de toekomstvisie voor veranderingen op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. 

De Liemers List is het resultaat van acht jaar gesprekken van jongeren wereldwijd met 

prominenten en inhoudelijke experts. De basis van de Liemers List is gelegd in de 

regio de Liemers in Gelderland, vandaar de naam.  
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De Liemers List bestaat uit tachtig uitgangspunten voor de toekomst, gerangschikt in 

verschillende domeinen. Voorbeelden hiervan zijn sociale zekerheid, duurzaamheid 

en internationale samenwerking. Tachtig Nederlandse professoren hebben hun steun 

gegeven aan minimaal tachtig procent van de inhoud. En tal van Nederlandse 

prominenten, onder wie vier oud-premiers, hebben zitting genomen in de Raad van 

Aanbeveling.  

 

Inmiddels is Hope XXL een tweede fase ingegaan. De stichting probeert nu de 

uitgangspunten van de Liemers List in de regio te verwezenlijken. Daarvoor hebben 

de jongeren tachtig trachtprojecten bedacht, waarmee de doelstelling van Hope XXL 

fysieke vorm krijgt. De trachtprojecten zijn dus concrete plannen die bijdragen aan 

het geluk van de Nederlanders. Wij willen dat de overheid de kaders stelt voor deze 

projecten, maar dat de mensen deze uitvoeren. In de regio de Liemers is een aantal 

trachtprojecten inmiddels van start gegaan. 

 

Ik geef drie voorbeelden van de trachtprojecten. Een eerste project heet het 

achterkamertjesoverleg. Wekelijks worden acht willekeurige burgers door de 

burgemeester uitgenodigd, die hun vraagt naar hun ervaring met het gemeentelijke 

beleid. Dit project betrekt mensen bij de politiek en verkleint de kloof tussen bestuur 

en burger. … Een tweede trachtproject betreft de oprichting van kleuterscholen bij 

verzorgingshuizen, zodat senioren indien gewenst op vaste tijden een uurtje met de 

kinderen doorbrengen. Dit plan bevordert de sociale cohesie en vermindert de 

eenzaamheid onder ouderen. … Een derde trachtproject heet het ‘voedselbanket’, 

waarbij restaurants een gratis maaltijd maken voor arme bewoners. Deze maaltijd 

bestaat uit ingrediënten die bijna over de datum zijn. Zo wordt voedselverspilling 

tegengegaan en krijgen mensen met minder geld de kans om uit eten te gaan. 
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Hope XXL wil de vertrekkende gemeenteraad van Schagen bedanken voor zijn inzet 

op geluk. Ook hoopt de stichting dat de nieuwe raad, die vanavond aantreedt, dit 

goede werk voortzet. Hope XXL kan leren van Schagen, en andersom. Daarom biedt 

Hope de nieuwe gemeenteraad ter inspiratie de Liemers List en de tachtig 

trachtprojecten aan. Ook krijgt u een bronzen beeldje in de vorm van een acht, dat al 

in meerdere gemeentehuizen staat. Dit beeldje heet de Cumula, een anagram van 

cum laude. Want cum laude - dát willen Schagen en Hope, voor het geluk van mensen 

bereiken. 

 

Dank u wel. 


