ONDER ONS VOERENDAAL

steun voor verenigingen

een bewogen, maar ook succesvol eerste jaar
het eerst in aanraking met gemeentelijk beleid en de diverse
transities en transformaties die
alle gemeenten hebben doorgemaakt. Ik merkte dat deze onderwerpen mij boeide en wilde
mezelf hier graag verder in ontwikkelen. Daarnaast vind ik het
belangrijk om iets terug te geven aan onze gemeente.

Na deze twee jaar bij het MPV
heb ik de overstap gemaakt
naar Democraten Voerendaal.
Wat mij het meeste aantrok aan
deze partij is de transparantie,
openheid en het feit dat zij dicht
bij de burgers staan. In eerste
instantie heb ik anderhalf jaar
werkzaamheden verricht voor
de commissie samenleving. Na
de afgelopen verkiezingen, waar
wij maar liefst vijf zetels hebben
gehaald, ben ik raadslid geworden voor onze partij. Soms geen
gemakkelijke taak, maar wel iets
wat ik met veel plezier uitvoer.

Inzet voor verenigingen
Op de eerste plaats ben ik trots
op het verenigingsleven en de
vele evenementen die door hen
worden georganiseerd in en
rondom de gemeente Voerendaal. Continuïteit in het verenigingsleven is belangrijk. Daarom
is op initiatief van Democraten
Voerendaal de basissubsidie
voor de verenigingen verhoogd
met 25%. We willen de verenigingen, ook in de tijd dat ze het
financieel moeilijk hebben en
het aantal vrijwilligers en / of leden zien teruglopen, toekomstbestendig houden. Het verenigingsleven is naar onze mening
het cement van de samenleving.
Daarnaast ben ik trots op het
project van de Open Club in
Klimmen. De Open Club is in
mijn ogen hét project waarin
duidelijk wordt gemaakt hoeveel invloed onze burgers en
ondernemers hebben als zij
zich samenpakken en samen de
schouders eronder zetten. De
Open Club wordt een ontmoetingsplek voor jong en oud waar
sport, cultuur, zorg en onderwijs samenkomen. Hierdoor zal
de maatschappelijk cohesie in
Klimmen mijns inziens worden
versterkt.
Tot slot ben ik trots op de burgerijen en de ontwikkeling van
deze voorzieningen in onze ge-

meente. Inmiddels heeft onze
gemeente in iedere kern een
volwaardige gemeenschapsaccommodatie en een Burgerij.
Ook vind ik het zeer waardevol dat onze wethouders Ruud
Braun en Harry Coenen iedere
week een Burgerij bezoeken, om
informeel met de daar aanwezige bezoekers van gedachten te
wisselen.

Klaar staan voor de burgers
Op politiek vlak blijf ik me inzetten voor de inwoners van onze
gemeente. Ik, maar ook mijn
collega’s van Democraten Voe-

rendaal staan voor u klaar, zoals
wij dat in de maand mei hebben
gedaan door het organiseren
van onze kernbezoeken. Door
deze stappen richting de burgers te zetten en op een open,
laagdrempelige en transparante
manier te communiceren, hoop
ik natuurlijk dat de volgende
verkiezingen wederom succesvol uitpakken en ik mijn carrière
als raadslid kan voortzetten.
Privé wil ik me vooral de komende tijd focussen op het groeien
in mijn huidige functie. Verder
heb ik op dit moment geen con-

crete plannen voor de toekomst
(buiten het willen verkennen
van de wereld). Ik ben ontzettend tevreden met wat ik nu
heb. Ik geniet van iedere dag, de
uitdagingen die er voor mij liggen en de mensen om mij heen.

Deelname jeugd
De jeugd heeft de toekomst! Met
onze jeugd gaan wij Doelgericht
Verder. Geïnspireerd door mijn
verhaal? En wil jij net als ik deel
uitmaken van Democraten Voerendaal? Neem dan contact op
via info@democratenvoerendaal.nl

