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In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de gemeente Meierijstad waar ik
vooral bezig ben met de evenementen en horeca. Ook organiseer ik in Ell graag
evenementen namens PopEll en Zomercarnaval Ell. Daarnaast ben ik spelend lid
en jeugdtrainer bij de voetbalclub DFO ’20 en kun je me vinden bij schutterij St.
Sebastianus Ell.
Alweer acht jaar gelden kwam ik als jongste raadslid van Limburg namens Ronduit
Open in de gemeenteraad van Leudal. In al die jaren heb ik, deels ook als voorzitter
van de commissie Fysiek en als fractievoorzitter, veel geleerd van het reilen en
zeilen van de politiek in de gemeente Leudal.
Als Ronduit Open zijn wij in de lokale politiek actief in het belang
van alle Leudalse kernen en haar inwoners. Maar een politieke partij
is geen merk dat op de markt gezet moet worden. We benoemen
datgene wat goed gaat, maar durven ook de vinger op de zere plek
te leggen. Alleen door kritisch te zijn kan de weg naar verbetering
worden ingezet. Dit is de reden waarom ik helemaal op mijn plek
ben bij Ronduit Open en namens deze partij graag nog eens vier
jaar als raadslid in de gemeente Leudal aan de slag wil.
Jordi Custers, Ell

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

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

SOCIAAL - HULP VOOR IEDEREEN
Niemand valt bij ons buiten de boot.
Iemand die hulp nodig heeft helpen we.

WONINGEN

Meer woningen!

LEEFBAARHEID

Leefbaarheid handhaven en verbeteren
in al onze kernen.
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LAGE BELASTING

Geen onnodige uitgaven. Wij houden
de belasting laag.

VERENIGINGEN EN VRIJWILLIGERS

Wij staan voor onze verenigingen en
vrijwilligers.

BUITENGEBIED

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

ONDERNEMERS
Wij denken mee met onze
ondernemers.

LEUDAL

Leudal is dienstbaar aan haar
inwoners.

