
PETER
FRANCOT
LIJST 2 -  NUMMER 10



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
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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Leefbaarheid in alle kernen zie ik als de basis voor een gezonde gemeente. Bij een 
gemeente met 16 kernen is dat geen vanzelfsprekendheid. Daar moet continu 
aandacht voor zijn en blijven. Ronduit Open wil in alle kernen die leefbaarheid 
behouden en daar waar nodig verbeteren, onder andere door het stimuleren van 
woningbouw (initiatieven), het ondersteunen van toekomstbestendige verenigingen 
en het faciliteren van en meedenken met (lokale) ondernemers. Ik ben ervan 
overtuigd dat de kracht enerzijds zit in het geven van vertrouwen aan burgers, 
ondernemers en verenigingen en mede daardoor anderzijds ook in het 
vertrouwen dat wordt gegeven aan de raadsleden om de inwoners 
te vertegenwoordigen en daarmee de gemeente te besturen. Ik ben 
geboren en getogen in Baexem, onze kinderen gaan er naar school 
en we maken met zijn allen gebruik van vele voorzieningen in ons 
dorp. Ik vind het belangrijk dat dat ook zo kan blijven. Daarnaast 
ben ik zelf ook actief in het Baexemse verenigingsleven. Niet 
alleen als actief lid maar ook als vrijwilliger en als supporter. Ik 
ben ervan overtuigd dat ik mede door mijn interesse in de politiek 
en mijn ruim 20 jaar aan ervaring als gemeenteambtenaar een 
positieve bijdrage kan leveren aan de politiek in de gemeente 
Leudal. Ik stel mij dan ook graag en vol overtuiging verkiesbaar 
als raadslid voor Ronduit Open voor de gemeenteraad van onze 
mooie gemeente Leudal.

ONZE SPEERPUNTEN:

VERENIGINGEN EN VRIJWILLIGERS


