Beste inwoners van de gemeente Voerendaal

Ik maak mij de komende 4 jaar o.a. sterk voor:
Een zelfstandig Voerendaal:
Voerendaal heeft haar zaken prima op orde; geen herindeling!

Als lijsttrekker van Democraten
Voerendaal wil ik mij graag
nader aan u voorstellen. Mijn
naam is Ruud Braun, 32 jaar,
in oktober 2017 gehuwd
met Lisette en woonachtig
in het mooie Winthagen. Ik
ben sinds 2006 werkzaam als
docent schei- en natuurkunde,
mentor van de MAVO en
sinds 2011 coördinator op
het Sintermeertencollege in
Heerlen.

Sterk verenigingsleven:
Het cement van onze samenleving! 25% meer subsidie; hoe groter
de kracht van onze verenigingen, des te minder vereenzaming of
uitsluiting! Dit houdt onze kernen leefbaar!
Woningbouw in onze kleine kernen voor jong en oud:
Jongeren willen zich vestigen in hun eigen kern en onze senioren
willen hier oud kunnen worden!
(Verkeers)veiligheid:
o.a. realiseren van fietspaden Daelsweg en Vrakelbergerweg, mobiel
cameratoezicht inzetten waar nodig!
Politiek ben ik actief sinds 2007,
raadslid sinds 2014, fractievoorzitter
DV sinds 2015 en in dat jaar heb ik
tevens de formatie geleid van de
huidige coalitie.

Als ik mij zelf mag typeren: energiek,
sociaal, ambitieus, betrokken en
sterk geworteld en actief in het
verenigingsleven: lid van RKSVB
Ubachsberg en TV Voerendaal,
bestuurslid en lid van de Raad van Elf van V.V. De Durchströpere, lid
van raad van advies Stichting MEP Limburg, vrijwilliger bij de parochie
H. Laurentius en bestuurslid van stichting Niños del Lago. Met name
vanuit deze laatste functie heb ik mijn beroepsmatige affiniteit m.b.t.
educatie en ontwikkeling van jongeren kunnen combineren met
ontwikkelingsprojecten in Guatemala en Vietnam.

Financiën op orde:
Het goede financiële beleid van de afgelopen jaren voortzetten; een
goed voorzieningenniveau én lage woonlasten!
Burgerkracht:
Leefbaarheidsinitiatieven stimuleren en ondersteunen, praten met én
luisteren naar betrokken ondernemers, verenigingen en inwoners van
onze mooie gemeente, om deze zo nóg mooier te maken!

Ik ga Doelgericht Verder, voor u én samen met u, op
de ingeslagen weg van Daadkracht en Vooruitgang!
Ruud Braun, lijstrekker Democraten Voerendaal

Mijn brede sociale betrokkenheid bij zowel jong als oud, wil ik ook de
komende 4 jaar graag in de Voerendaalse politiek laten doorklinken.
Hiervoor vraag ik uw steun! Stem Democraten Voerendaal, voor lokaal
maatwerk in al onze kernen!
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