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KWETSBAAR
Wij komen op voor wat kwetsbaar is. 
(mensen, natuur, cultuur)

1 LAGE BELASTING
Geen onnodige uitgaven. Wij houden 
de belasting laag.

2
VOLKSVERTEGENWOORDIGER
Een raadslid is een 
volksvertegenwoordiger en helpt 
burgers waar nodig.

3
BUITENGEBIED
Samen op zoek naar een betere en 
toekomstgerichte inrichting van ons 
buitengebied.

4

WONINGEN
Meer woningen!

5

VERENIGINGEN EN VRIJWILLIGERS
Wij staan voor onze verenigingen en 
vrijwilligers.

6
ONDERNEMERS
Wij denken mee met onze 
ondernemers.

7

SOCIAAL - HULP VOOR IEDEREEN

8
LEEFBAARHEID
Leefbaarheid handhaven en verbeteren 
in al onze kernen.

9 LEUDAL
Leudal is dienstbaar aan haar 
inwoners.

10

Niemand valt bij ons buiten de boot. 
Iemand die hulp nodig heeft helpen we.
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Bij de vorige verkiezingen kreeg ik de meeste stemmen van iedereen. Dat maakte 
me trots. Heel trots. Nu vier jaar later is het mijn missie om niet alleen de meeste 
stemmen als persoon te krijgen maar met de mensen van Ronduit Open de 
grootste partij van Leudal te worden. 

Ik mag inmiddels zes jaar wethouder zijn in het altijd bruisende Leudal. We hebben 
veel voor mekaar gekregen. Nieuwe en gerenoveerde sportvoorzieningen, 
nieuwe veilige fietspaden maar bovenal meer bestuurlijke rust. Meer 
stabiliteit. Toen ik aantrad zes jaar geleden zag het er niet 
rooskleurig uit. Er was veel wantrouwen. Dat verdwijnt niet 
van de ene op de andere dag. Dat gaat met vallen en opstaan 
maar we zijn er nog niet. 

Kortom. Mijn taak zit er nog niet op. De verbinding die nodig 
is, is nog niet af. Samen met alle andere partijen wil ik als 
grootste partij van Leudal de verantwoordelijkheid nemen die 
nodig is om de volgende stap te maken naar een beter Leudal. 

Daar heb ik…, daar hebben wij…, uw stem hard voor nodig.
Stem met overtuiging. Stem Ronduit Open.
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