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Mijn eerste termijn als raadslid voor Ronduit Open zit er bijna op en ik kan
gerust stellen dat ik veel geleerd heb over “het bedrijf” Leudal. Ik zou graag de
gemeente zien als een onderneming die duidelijke kosten en baten analyses
maakt zoals ik dat in het bedrijfsleven gewend ben. Uit deze zin kan opgemaakt
worden dat ik in hart en nieren een ondernemer ben die graag doorpakt.
Dat doorpakken is iets wat ik binnen de gemeente vaak mis. Dit laatste is,
mede door de inzet van Ronduit Open, de afgelopen vier jaar iets
verbeterd maar we zijn er nog lang niet. Het voor elke oplossing
een probleem vinden is passé en we moeten terug naar de basis
dat we voor een probleem een oplossing vinden. De directe
manier van communiceren met burgers, ik ben immers een
volksvertegenwoordiger, is iets wat mij op lijf geschreven is.
Voor vragen en problemen ben ik altijd bereikbaar en dat is
precies waarom ik voor Ronduit Open heb gekozen omdat
een ieder zich binnen onze partij zich zo opstelt.

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.

