
Uitnodiging

Afscheid Merijn Snoek
Wethouder Merijn Snoek neemt op 

donderdag 17 december a.s. tijdens de 

gemeenteraadsvergadering afscheid van 

de gemeente Haarlem, na ruim 12 jaar 

actief te zijn geweest in de politiek. Van 

2008 tot 2014 was Merijn 

fractieondersteuner, raadslid en 

fractievoorzitter voor het CDA in de 

gemeenteraad. Vanaf 2014 was hij namens 

het CDA wethouder in het college. 

Met het vertrek van Merijn verliest de 

gemeente Haarlem een enthousiaste, 

gedreven en betrokken bestuurder die 

met zijn deskundigheid en humor veel 

voor de stad Haarlem en het dorp 

Spaarndam heeft betekend. Merijn heeft 

zich met hart en ziel ingezet voor de jeugd, 

het onderwijs, de sport en de openbare 

ruimte en heeft Haarlem als wethouder 

Financiën door een moeilijke periode heen 

geloodst. Als wijkwethouder Noord en 

Spaarndam was Merijn namens het college 

voor iedereen een aanspreekpunt. 

Vanwege de coronamaatregelen is een 

gebruikelijke afscheidsreceptie voor 

Merijn helaas niet mogelijk. In plaats 

hiervan nodig ik u uit voor de uitzending 

van zijn afscheidsinterview op:

Donderdag 17 december 2020 

van 16.30 – 17.30 uur via 

www.haarlem.nl/afscheid-Merijn-Snoek

Jos Wienen,

Burgemeester van Haarlem

http://www.haarlem.nl/afscheid-Merijn-Snoek


informatie
In plaats van een gebruikelijke 

afscheidsreceptie geeft Merijn een 

afscheidsinterview, dat wordt uitgezonden 

op donderdag 17 december a.s. om 16.30 

uur via www.haarlem.nl/afscheid-Merijn-

Snoek. 

Graag willen we u de gelegenheid geven 

om ook uw laatste vraag via de interviewer 

aan Merijn te stellen. Uw vraag aan Merijn 

ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 11 

december via 

afscheidMerijnSnoek@haarlem.nl. 

Uw afscheidsgroet, wens of bedankje voor 

de samenwerking aan Merijn is welkom via 

afscheidMerijnSnoek@haarlem.nl en 

ontvangen we graag in een Word-bestand 

van max 1 A4. Hiervan maken we een boek 

voor Merijn, zodat hij na zijn vertrek in alle 

rust uw wensen, groeten en dank tot zich 

kan nemen.

Indien u een afscheidscadeau wilt geven, 

kunt u dit laten bezorgen bij de receptie 

van het Stadhuis aan de Grote Markt 2, 

2011 RD Haarlem. Graag voorzien van de 

naam en contactgegevens van de 

afzender.

Als u vragen heeft, kunt u contact 

opnemen met Rob Broekstra, de 

woordvoerder van Merijn, via 06 – 4304 

9969 of rbroekstra@haarlem.nl
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