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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
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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Sinds december 2020 ben ik niet meer in dienst als Toezichthouder 
Gemeentefinanciën van de Provincie Limburg vanwege het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd. Sinds die tijd heb ik me nog meer verdiept 
in de financiën van de gemeente Leudal. De controlerende taak van de 
gemeenteraad is in Leudal hard nodig. 

Daaruit blijkt wat ik de afgelopen jaren reeds herhaaldelijk heb gesteld. 
Er wordt tekens weer een veel te pessimistisch beeld geschetst bij de 
begrotingsbehandeling waardoor de lasten voor burgers veel harder zijn 
gestegen dan achteraf nodig was. Steeds houdt de gemeente grote 
bedragen over. In 2020 was het overschot bijna 5 miljoen en over 2021 
staat nu al vast dat dit minstens 1,7 miljoen zal zijn. Tegelijkertijd is de 
OZB aanzienlijk verhoogd. Dat beleid moet anders. Teveel ontvangen 
belastinginkomsten moeten terug naar de burgers. Daar wil ik me 
met overtuiging ook de komende vier jaar voor inzetten. Maar dat 
lukt alleen maar wanneer we daarvoor uw steun krijgen.  U beslist 
als burgers daarover op 16 maart as. Ga stemmen en laat weten 
of u mijn opvattingen steunt.

Zonder uw stem lukt dat niet.

ONZE SPEERPUNTEN:

VERENIGINGEN EN VRIJWILLIGERS


