Gemeenschapsbelang een logische keuze!
Ik ben al 12 jaar actief in de politiek, als burgerlid en raadslid. In deze tijd ben ik samen
met Björn 2 prachtige dochters en een hond rijker geworden. Naast een drukke baan als
kwaliteitsmanager en een gezin wordt vrije tijd schaars. Maar een deel van deze tijd wil
ik graag besteden aan de politiek en dan wel voor een partij die bij me past. Een partij
waar feiten gepresenteerd worden en niet één waarbij een mening gepresenteerd wordt
als feit. Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel is daarom voor mij een logische keuze.
Vele hebben mij gevraagd waarom ik overgestapt ben naar de politieke partij van
Venhorst. Hierbij wil ik graag nog één keer duidelijk maken dat Gemeenschapsbelang
niet alleen voor Venhorst staat. Gemeenschapsbelang staat voor het welzijn en de
belangen van alle burgers in onze gemeente maar het unieke van deze partij is, dat deze
het hart heeft in Venhorst.
Sinds 8 jaar werken wij al samen in de coalitie. Samen met Gemeenschapsbelang, DOP
en Boekels Welzijn hebben we mooie dingen gerealiseerd ondanks de crisistijd. We
hebben onze financiële zaken weer op orde door soms ook moeilijke keuzes te maken,
keuzes waarbij rechtvaardigheid de basis was. We zijn altijd kritisch geweest op de
uitgaven van de gemeenschappelijke regelingen waar we aan deel nemen. We hebben in
onze gemeente vele nieuwbouw projecten gehad van woningen en industrie. Daarnaast
zijn er ook mooie projecten gestart en afgerond, zoals de vernieuwde sportfaciliteiten, de
bibliotheekvoorzieningen op scholen en gemeenschapshuizen, overal nieuwe speeltuinen
dankzij Stichting Speeltrein, een digitale snelweg in onze hele gemeente dankzij
Boekelnet, de start van het nieuwe kindcentrum en een Bruisend hart voor Venhorst en
nog veel meer.
Ondanks dat Boekels Welzijn stopte omdat deze partij onvoldoende actieve leden had en
ik niet de tijd en ambitie heb om fractievoorzitter te zijn wilde ik toch door in de politiek.
Ik ben trots op onze gemeente en haar inwoners en om zelfstandigheid te waarborgen
moeten er voldoende burgers actief blijven in de politiek. Een partij moet representatief
zijn voor de bevolking die zij vertegenwoordigd. Dus ook door moeders met jonge
kinderen zoals ik. In al die jaren heb ik geleerd dat onze burgers niet zozeer zitten te
wachten op schreeuwende politici met een mening maar juist naar iemand met een
luisterend oor. Gemeenschapsbelang herkent de waarde van een platform van burgers en
experts en wil deze ook graag uitbreiden. Op deze manier kunnen nieuwe initiatieven
verder uitgewerkt worden en krijgt de raad via deze platforms informatie van
betrokkenen om betere besluiten te nemen. Daarnaast is het ook belangrijk om
voorstellen later te evalueren met de betrokkenen zodat we hier van kunnen leren.

Ik heb er dan ook ontzettend veel zin in om namens Gemeenschapsbelang mij in te
zetten voor de leefbaarheid en veiligheid van onze gemeente. Ik ga graag de discussie
aan om zo met elkaar tot de beste voorstellen te komen. Trots ben ik op onze dorpen en
haar inwoners die geen blad voor de mond nemen en indien nodig met trommels de
straten op gaan om hun mening kenbaar te maken. Over het algemeen komen we er
samen wel uit met wat tijd en een goed gesprek. Ik zie de eerstvolgende discussies over
bijvoorbeeld de zuidwand in Boekel dan ook positief tegemoet.
Alles bij elkaar is voor mij Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel een logische keuze.
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