Donderdag 13 april

Kom naar de ledenvergadering!
De landelijke verkiezingen liggen nog
niet zo ver achter ons. Er was grote
mediabelangstelling voor, zelfs internationaal. Het hoge opkomstpercentage
heeft aangetoond dat de democratie
allesbehalve dood is. Ondertussen wordt
er binnen Gemeentebelang hard gewerkt
aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

uur. Onder het genot van een kop koffie kan
iedereen met ons komen praten. Zo blijven
we zichtbaar en gemakkelijk benaderbaar.

Ons aantal volgers op sociale media stijgt
gestaag en we hebben leuke reacties mogen ontvangen op de eindejaarskaart die
door veel enthousiaste vrijwilligers huis-aanhuis is bezorgd.
Op de door Marion Patist in samenwerking
met Kompaan en de Bocht georganiseerde
discussieavond hoorden we het
indrukwekkende relaas van twee jonge
meiden over hun ervaringen binnen de
Jeugdzorg. Belangrijkste boodschap: praat
mét ons en niet over ons.
De actie waarbij Gemeentebelang de wijk
rondom het oude zwembad in ging om te
praten met de bewoners over de toekomst
van dit gebied, viel in goede aarde. Ook aan
NLdoet hebben veel GB'ers enthousiast
meegedaan. Samen met een aantal bewoners van Vita is het groen in de
binnentuinen aangepakt.
Zeker in de lokale politiek is het belangrijk
om dicht bij de mensen te blijven. Daarom
zijn we begin april gestart met de actie
‘Praat-op-straat’. Voortaan staan we elke
eerste zaterdag van de maand met een
tentje op het Wilhelminaplein van 10 tot 12
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Voor het verkiezingsprogramma van 2018
willen we graag de mening van onze eigen
leden horen. Vergeet dus niet naar de komende algemene ledenvergadering te gaan.
Ook de wethouder en de fractie zullen daar
vertellen waar ze mee bezig zijn. Onze nieuwe penningmeester Brigitte draait inmiddels
volop mee en zal de jaarrekening 2016 voorleggen.
We hebben opnieuw een aantal nieuwe
leden mogen verwelkomen die als commissielid aan de slag zijn gegaan of nog
zullen gaan.
Heel graag ontmoeten we iedereen op onze
algemene ledenvergadering op donderdag
13 april om 20.00 uur in Cultureel Centrum
de Boodschap in Rijen, zaal 18.
Desirée Willems-van der Avoird, voorzitter
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Van onze wethouder

Het bruist bij Gemeentebelang!
Het begint al een beetje te kriebelen, niet
alleen omdat het voorjaar is begonnen,
maar ook omdat binnen een jaar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 gehouden
worden. Zoals je zult lezen in deze
nieuwsbrief, zijn we al met velen aan het
brainstormen geweest op een heus
heiweekend! Maar we willen graag ook
jouw ideeën horen over de te voeren
campagne en de inhoud van het verkiezingsprogramma. De komende ledenvergadering staat dan ook in het teken
van de komende verkiezingen. Kom
daarom vooral nu naar onze ALV op 13
april!

nieuwe, frisse plantjes geplant. Ook is er
flink gebezemd waardoor alles er weer
keurig uitzag. Het was zo leuk om te doen
dat Marieke later nog een dagje teruggekomen is en de klus heeft afgemaakt! Nu
moeten we alleen de jeu-de-boulesbaan nog
gaan doen. Wordt vervolgd!
Het bruist bij Gemeentebelang. Ik hoop je
daarom te ontmoeten op onze algemene
ledenvergadering en help ons mee om van
de verkiezingstijd een geweldige tijd te
maken.

De afgelopen tijd zijn we als GB'ers bijzonder actief geweest op straat en bij
mensen thuis. Onze huis-aan-huisactie met
betrekking tot de herontwikkeling van het
oude zwembad heeft ons veel opgebracht.
Daarbij werd het bijzonder gewaardeerd dat
Gemeentebelang op deze wijze met de omwonenden in gesprek ging. Dat bracht ons
op het idee om dit soort ontmoetingen veel
vaker te gaan uitvoeren. Dit heeft geleid tot
de praat-op-straatactie. Ook hier lees je
meer over in deze nieuwsbrief.
Waar de fractie en het bestuur van Gemeentebelang ook enorm veel plezier aan
hebben beleefd, was onze deelname aan
NL-Doet. De GB'ers hebben in de tuinen
van Vita de oude beplanting en het dorre
blad eruit gehaald en samen met bewoners

Ariane Zwarts, wethouder
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Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 2018
Zo is de raad geïnstalleerd en zo moet je weer aan de gang voor nieuwe verkiezingen.
De tijd gaat erg snel!
We hadden in 2014 natuurlijk een geweldige
uitslag: van drie naar vijf zetels en een plek
in de coalitie. Dat onverwacht fantastische
resultaat had uiteraard wel te maken met de
goede campagne die we hebben gevoerd.
Maar nu willen we natuurlijk minimaal hetzelfde resultaat en mogelijk nog beter. Maar
ja, daar moeten we wel het een en ander
voor doen. Vanzelf gaat het niet!
In september vorig jaar zijn de eerste stappen gezet op weg naar een goede campagne. Ariane en Jan werden de campagneleiders. Waar nodig laten we ons graag
adviseren door de vakbekwame Dewi, die
briljante ideeën heeft en praktische mogelijkheden tot uitvoering ziet. Daar maken
we dan ook graag gebruik van.
Inmiddels zijn we al een flink aantal keren bij
elkaar geweest en er zullen nog zeer veel
keren komen. Dat heeft al behoorlijk wat opgeleverd. We willen graag origineel en verrassend voor de dag komen. Het moet aanslaan!
Naast aparte, bijzondere acties zijn er natuurlijk ook zaken die in iedere campagne
terugkomen, maar waar we niet buiten kunnen. Aan sommige ideeën wordt inmiddels
hard gewerkt. Andere passen beter later in
het programma.
En ja, natuurlijk wordt er ook gewerkt aan
een nieuw programma. Te zijner tijd wordt
dit aan jullie voorgelegd. Ook is er een voor-
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zichtige start gemaakt met gesprekken die
uiteindelijk tot een kieslijst moeten leiden.
Wij hopen dat als er een beroep op jullie
wordt gedaan om je voor Gemeentebelang
in te zetten, wij dan op jullie spontane
medewerking kunnen rekenen. Op naar een
goede verkiezingsuitslag.
Ariane Zwarts en Jan de Wee,
campagneleiders

Algemene ledenvergadering
Datum: 13 april 2017
Tijd: 20.00 uur tot 21.30 uur
Locatie: De Boodschap, zaal 18

AGENDA
1. Vaststellen notulen vorige vergadering
2. Jaarrekening 2016 en decharge
3. Verkiezingen 2018: o.a.
ledenraadpleging
4. Nieuws uit de fractie
5. Nieuws van de wethouder
6. Rondvraag
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Van de fractie
Allereerst ben ik blij om te kunnen melden dat onze fractie door drie nieuwe
commissieleden ondersteund gaat worden. Ik verwelkom Maarten van Haperen,
Henk Jan Hofsteenge en Stefanie Heijnen. Zij gaan respectievelijk de commissie Ruimte, Middelen en Samenleving
ondersteunen. Ik kijk uit naar de samenwerking en hun input bij alle onderwerpen die er spelen. In de raadsvergadering
van 3 april worden zij beëdigd.
Eind december hebben Ariane en ik elkaar
gesproken over de wens om elkaar, net als
afgelopen jaar te ontmoeten. Beter bekend
als de heidag! We vonden beiden dat het
belang van deze dag groot was en dat we
deze ook zouden kunnen gebruiken als
opmaat voor de verkiezingen 2018. Met
deze achtergrond heb ik een mail gestuurd
naar fractie en commissieleden of zij ook zin
hadden om niet een dag maar een weekend
met elkaar door te gaan brengen om over de
verschillende onderwerpen van gedachten
te wisselen. Hier is enthousiast op gereageerd. Tegelijkertijd is de groep leden, Jan
en Victor, ook bezig met denken over de
verkiezingen. Daarom hebben we besloten
om hen aan te laten sluiten om in breder
verband hierover van gedachten te kunnen
wisselen.
Al dit enthousiasme betekent dat we in ieder
geval de zaterdag met 16 mensen op locatie
zitten in de gemeente Deurne om daar een
intensief programma af te werken. Op vrijdagavond starten we met 8 man. Ik kan jullie
zeggen dat ik er trots op ben dat we deze
oefening samen ondergaan.

Inhoudelijk willen we stilstaan bij ons verkie
zingsprogramma van 2014, de huidige stand
van zaken en wat we nog moeten oppikken.
Bij dat laatste valt bijvoorbeeld te denken
aan de kinderboerderij. Daarnaast willen we
ook nog stilstaan bij grote onderwerpen die
nu en de komende tijd spelen. Denk hierbij
aan de wens om alle ambtenaren op een
locatie te vestigen, de tekorten bij de ABG,
de beide centrumplannen en de geluidscontouren van het vliegveld.

De samenwerking met de coalitiegenoten is
geïntensiveerd in die zin dat we elkaar, met
name als fractievoorzitters, wat vaker opzoeken en afstemmen. Het was namelijk in
de afgelopen periode vaker voorgekomen
dat we in de raadsvergadering duidelijk
verschillende standpunten hadden of
werden verrast door de aldaar gelanceerde
ideeën. Ook werken we samen door overleg
te hebben over aanpak oude zwembad Tropical en de sporthal en rondom de ontwikkelingen van school de Vijf eiken.
Johan Manders, fractievoorzitter
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Van de commissie Ruimte
De commissie Ruimte bespreekt veel zaken. We geven een korte toelichting bij enkele
actuele dossiers.
Verbetering Kruispunt HannieSchaftlaan/ Mosstraat
Op initiatief van Gemeentebelang en na een
aantal moties is nu eindelijk de kruising
aangepakt. Er gebeurden echt veel te veel
ongelukken, dus actie was nodig. De fractie
is nog niet tevreden, want er moeten in de
Mosstraat nog fietspaden komen en een
ledsignalering die overstekende automobilisten waarschuwt bij aankomend verkeer
op de rondweg.

alle plannen en het doen van allerlei onderzoeken. Een goede zaak, want het zijn grote
en belangrijke veranderingen voor Rijen. Dat
moet niet alleen zorgvuldig gebeuren, maar
heeft ook een grote prioriteit. Alle seinen
staan op groen om daar de komende jaren
flinke stappen te kunnen gaan maken.
Vliegbasis
De discussie over bewoning van de
appartementen bij het Van-de-Valkcomplex
is in Gilze in verwarring geraakt met de
discussie over het nieuwe Luchthavenbesluit. Dat laatste is een behoorlijk ingewikkelde zaak, rondom rattle-noise
(gerammel, trillingen door helikoptergeluid),
aanvliegroutes enz. Deze discussie loopt via
de commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne (COVM) vliegbasis Gilze-Rijen.
Daar is onze fractie altijd bij aanwezig,
hoewel deze er geen deel van uitmaakt.
Van der Valk wil zijn appartementen als
woningen kunnen verkopen. Die plek is
volgens ons geen goede plek om te wonen
(maar prima als hotel). Dat komt vooral door
de geluidsoverlast van de A58 en van de
vliegbasis.

Spoorzone
Er zijn weer belangrijke stappen gezet in het
dossier Spoorzone. De gemeente heeft flink
wat geld vrijgegeven voor het uitwerken van
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Pieter de Bruijn, commissielid Ruimte
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Van de commissie Middelen
In de afgelopen maanden stonden op de agenda van de commissie Middelen veel
verschillende onderwerpen. In deze nieuwsbrief bespreken we kort vier onderwerpen:
Uitvoeringsprogramma handhaving 2017, Gemeenschappelijke regelingen, Uitvoeringsplan Veiligheid 2017-2018 en de Ambtelijke fusie. De gemeenschappelijke factor
bij al die onderwerpen is misschien wel het reilen en zeilen van het ambtelijk apparaat
in diverse gedaanten. Soms zijn het toezichthouders uit de gemeente zelf, soms zijn
het medewerkers die werkzaam zijn in een gemeenschappelijke regeling.
Werk in uitvoering
In het ‘Uitvoeringsprogramma handhaving
2017’ komen de ‘ambtelijke’ verhoudingen
aan de orde. In dit programma staan de
regels centraal uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het
daarbij behorende Besluit omgevingsrecht
(Bor).
‘De ABG-organisatie levert alle producten
en diensten voor de gemeenten AlphenChaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen.
Ieder gemeentebestuur zorgt ervoor dat de
producten en diensten zijn afgestemd op
de lokale behoefte van inwoners, bedrijven
en belangenverenigingen. Ook voor de
uitvoering van de toezicht- en handhavingstaken kan de gemeente Gilze en
Rijen een beroep doen op de ABGorganisatie.’
Maar als het bijvoorbeeld om handhaving
en controle op milieugebied gaat, dan komt
de Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OMWB) om de hoek kijken. Gaat
het om veiligheid dan staat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in het middelpunt van de belangstelling. Gaat het om
ambulancezorg, dan is de Regionale Ambulance
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Voorziening Brabant Midden-West-Noord
(RAV) het ijkpunt.
Telkens is het laveren tussen bovengenoemde ‘gemeenschappelijke regelingen’,
die periodiek kadernota’s (welk beleid gaan
we uitvoeren) sturen, en de lokale gemeentelijke diensten of de bestuurder die zijn
beleid uitlegt.Van het laatste is bijvoorbeeld
het Uitvoeringsplan Veiligheid 2017-2018
een voorbeeld. In dat plan wordt een schets
gegeven van waar de komende twee jaar de
aandacht naar uitgaat in de gemeente
Gilze en Rijen. Hier schrijft de burgemeester dat hij vooral aandacht wil geven
aan ‘High Impact Crimes’, de ‘Bestuurlijke
aanpak georganiseerde criminaliteit en
ondermijning’ en ‘Overlast in de wijk’.
Op al die punten hebben we als Gemeentebelang vragen gesteld, aanvullingen gegeven, of zonder commentaar ingestemd
omdat de financiële kaders er goed uitzagen.
ABG-organisatie
De ambtelijke fusie, die sinds 2016 in een
ABG-regeling is gestoken, vroeg veel aandacht, omdat de opstart financieel niet florissant is te noemen. De ambtelijke fusie
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tussen de drie gemeenten Baarle-Nassau,
Alphen en Chaam en Gilze en Rijen is gericht op schaalvergroting, meer efficiëntie en
meer effectiviteit van het ambtelijke
apparaat. Een reorganisatie van deze grootte is echter ingewikkeld, omdat niet alleen
cultuurverschillen een rol spelen, maar ook
omdat de vooraf gemaakte risicoanalyse
onvoldoende scherp bleek te zijn geweest.
De kwetsbaarheid van de samenwerkingsvorm komt dan in zicht. Daarom
hebben we voorafgaand aan de commissievergadering schriftelijke vragen ingediend.
Bij de mondelinge behandeling hebben we
genuanceerde standpunten ingenomen
aangaande het ‘in control’ zijn van het
bestuur van de ABG-organisatie.

centrale huisvesting te komen met betrekking tot de ‘back-offices' van de ABG-organisatie. Volgens de zienswijze die daarop
ingediend wordt, houdt dat in dat er ‘een
besparing’ mogelijk is, en dat de taakstelling
niet uit de bedrijfsvoering van de ABGorganisatie hoeft te komen.
Het zijn financiële schermutselingen in het
proces van reorganiseren. De vraag blijft of
de ambtelijke fusie niet zal leiden tot een
bestuurlijke fusie: drie gemeenten die met
behoud van de ‘couleur locale’ een nog
hechter samenwerkingsverband aangaan.
Ben Beljaars, commissielid Middelen

Een aantal partijen heeft bij de behandeling
de wens uitgesproken dat er in 2017 een
onderzoek naar alternatieven voor de huisvesting komt. Dat betekent dat ook gekeken
gaat worden naar de mogelijkheid om tot

Van de commissie Samenleving
Toekomst Tropical/Margriethal

steken in het opknappen van de school. Er is
veel achterstallig onderhoud en daar zijn
Met de komst van het nieuwe zwembad in
diverse redenen voor. Op dit moment zijn de
combinatie met de sporthal komt automatisch scholen zelf verantwoordelijk voor het budget
de vraag; wat doen we met het huidige
en hoeft de gemeente hier geen geld in te
zwembad en de Margriethal.
steken. Echter de BvM-school viel net buiten
de renovatieronde die de gemeente in Rijen
Gemeentebelang heeft er een gewoonte van heeft gedaan. Dit is ook deels de oude
gemaakt om in dit soort gevallen in de eerste directie van de school te verwijten.
plaats in de buurt zelf na te gaan wat de
bewoners misschien voor ideeën of wensen
Nu heeft de nieuwe directeur een plan ophebben. In februari hebben we een invengesteld om de BvM weer op de kaart te zetten
tarisatie gedaan en we zijn verrast door de
en daar hoort ook een grondige opknapbeurt
vele verschillende inzichten. Er zijn opties
van de school en het plein bij. De stichting
gegeven voor hergebruik maar ook woningwaar de school onder valt investeert 3 ton en
bouw is naar voren gekomen.
hiervoor kunnen heel wat zaken goed
aangepakt worden. Om het geheel af te
Deze input hebben we met de wethouder
maken is nog een ton nodig en daar gaat de
gedeeld. Op 10 april staat er een afspraak
raad aanstaande maandag akkoord voor
vanuit de gemeente waarvoor alle raads- en
geven.
commissieleden zijn uitgenodigd. Op deze
avond worden alle ideeën verkend. We houWij vinden dat er in Rijen West een goede
den jullie op de hoogte van het vervolg.
schoolkeuzemogelijkheid voor ouders moet
blijven.
Schoolplein BvM
De Burgemeester-van-Mierloschool (BvM)
heeft de raad gevraagd om 100.000 euro te
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Handen uit de mouwen bij Vita
Om een uur werden we ontvangen bij
Vita. Gemeentebelang deed mee met NLdoet. Niet dat we niks te doen hebben,
maar wat NLdoet wil, past goed bij onze
slogan: waar je woont, moet het goed
zijn. Samen met NLdoet hadden we een
passende klus uitgezocht.

Met onze wethouder, de fractie en leden van
het bestuur kregen we de “opdracht” om de
binnentuinen en terrassen eens onderhanden te nemen. En dat bleek hard nodig.
Op de lampen zat een groene aanslag, dode
takken lagen in de bloembakken en de
prullenbakken zagen er niet uit. Werk aan

de winkel: de bladertroep onder de struiken
weghalen.
Maar de kers op de taart was toch om de
voorjaars-bloemenplantjes in de bloembakken te mogen zetten. Elke plek waar een
plantje kon komen te staan, werd gebruikt.
Al die plantjes waren door NLDoet ter
beschikking gesteld. Leuk was dat enkele
bewoners mee kwamen helpen. Je kon zien
dat die met zoiets als dit al een jarenlange
ervaring hadden. Ze waren zelfs sneller dan
onze jonge ploeg. Ook de toevallige passanten vonden het een prima actie. De bedoeling was om ook nog met een aantal
ouderen te gaan wandelen. Daar was helaas geen tijd meer voor.
Maar we komen terug! De jeu-de-boulesbaan moet nog in orde gemaakt worden en
het samen gaan wandelen is beloofd.
NLdoet heeft als slogan: Ik doe mee! En
Gemeentebelang vindt: Waar je woont moet
het goed zijn! Die twee slogans passen erg
goed bij elkaar: samen werken aan een fijne
woonplek! Vita, bedankt voor de ontvangst,
jullie zien ons terug!

Kennismaking nieuwe commissieleden
Tijdens de raadsvergadering van 3 april
zijn er drie nieuwe commissieleden voor
Gemeentebelang formeel benoemd.
Maarten van Haperen voor commissie
Ruimte, Henk Jan Hofsteenge voor
commissie Middelen en Stefanie Heijnen
voor commissie Samenleving.
Veel succes en wij kijken uit naar jullie
input!
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Even voorstellen
Maarten van Haperen, nieuw commissielid Ruimte
Sinds 2013 woon ik samen met mijn vriendin
in Rijen. Na 6 jaar studeren in Eindhoven
wilde ik terug naar een rustige en groene
omgeving in de regio waar ik vandaan
kwam; oorspronkelijk kom ik uit Oosterhout.
In Rijen vind ik die balans en kom ik na een
drukke dag werken echt thuis tot rust.

kanalen en de aansturing hiervan. Ik houd
me daarnaast intern actief bezig met kennisontwikkeling en coaching. De opdrachten bij
klanten brengen in grote bedrijven vaak ook
hun eigen vorm van (bedrijfs)politiek mee.
Eind vorig jaar vroeg Pieter me of ik het leuk
vond om mee te kijken en uiteindelijk ook
mee te draaien met de commissie Ruimte.
Eigenlijk is dat meer een vaste vorm geven
aan onderwerpen waar we het regelmatig al
over hadden en over discussieerden.
Ik vind het fijn om een bijdrage te kunnen
leveren aan mijn directe woonomgeving. Er
niet alleen thuis over praten, maar er ook
iets mee doen. Bij Gemeentebelang kan ik
daar het nodige leren. Uiteindelijk vind ik dat
thema’s als duurzaamheid, bereikbaarheid
en lekker wonen elkaar moeten versterken.
Dit betekent vooral ook dat ze praktisch gemaakt moeten worden, met een gezonde
dosis ambitie.

In het dagelijks leven werk ik als digital
consultant bij IntoAction in Eindhoven en
help ik grote bedrijven in de maakindustrie
met de digitalisering van hun marketing-

Henk Jan Hofsteenge, nieuw commissielid Middelen
Bijna 58 jaar geleden ben ik geboren in
Drenthe, maar meer dan de helft van mijn
leven woon ik inmiddels in Rijen. Ik kan dan
ook wel zeggen dat ik een ‘Verbrabantste
Drenth’ ben. Getrouwd met een echte Rijense en met 3 mooie kinderen woon ik met
heel veel plezier ‘op de Rijen’.

van KoRije (voorheen Rijens Gemengd
Koor).

De afgelopen jaren heb ik op meerdere
vlakken mijn bijdrage geleverd om het woongenot in dit dorp nog verder te verbeteren.
Zo ben ik onder meer jeugdleider bij de
voetbal geweest, heb ik zitting gehad in de
MR van de Jozefschool, heb ik in het bestuur gezeten van buurtvereniging ‘Spontaan Ontstaan’, heb ik het nodige gedaan bij
JUIN en ben ik heel lang voorzitter geweest
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Het motto van Gemeentebelang, “want waar
je woont, moet het goed zijn!” spreekt me
zeer aan. En ik denk ook dat iedereen hieraan op zijn eigen wijze een bijdrage kan
leveren. Dat kan door actief te zijn bij clubs
of in samenwerkingsverbanden of door er
over na te denken en de ideeën te delen
met anderen.
Ik ben mijn hele leven al werkzaam in de
zorg, het overgrote deel als leidinggevende.
In die functie probeer ik de omstandigheden
zo te maken dat medewerkers hun werk

goed kunnen doen en kunnen excelleren in
hun werk.
Binnenkort wordt ik beëdigd als lid voor de
commissie Middelen. In die commissie wil ik
meedenken op beleidsmatig vlak over de te
maken keuzes binnen de gemeente. Dit is
voor mij een nieuw terrein, maar ook hier
gaat het over het maken van de juiste
keuzes met behulp van de input van de
mensen die er direct mee te maken hebben.
Ik heb er zin in!

Stefanie Heijnen, nieuw commissielid Samenleving
Ik ben Stefanie Heijnen, 47 jaar oud en
woon sinds 12 jaar in Rijen.
Met mijn man en twee zoons van 13 jaar
woon ik hier met heel veel plezier. We
genieten van de gezelligheid en de mooie
omgeving. Dit laatste zeker als we gaan
wandelen met onze twee honden of als ik
een rondje ga hardlopen.

Voor Gemeentebelang ben ik geen onbekende, want drie jaar geleden was ik secretaris van het bestuur. Echter door mijn
opleiding voor doktersassistente lukte het
me niet meer om beide taken te combineren. Ik ben nog wel actief gebleven en
zorg voor de opmaak van de nieuwsbrief.
Sinds juli vorig jaar heb ik mijn diploma
behaald en toen ben ik meteen gaan werken
in het Amphia ziekenhuis in Breda en
Oosterhout. Ik doe dit met heel veel plezier.
Na de vraag van Ariane of ik meer wil gaan
betekenen voor Gemeentebelang, heb ik nu
besloten om de sprong te wagen in de politiek door lid te worden van de commissie
Samenleving. Deze commissie heeft vooral
mijn interesse, omdat daar onderwerpen
aan de orde komen als zorg, onderwijs en
sport. Onderwerpen die mij erg aanspreken
en dichtbij mij staan door mijn werk en mijn
gezin. Met deze stap in de politiek kan ik
mijn steentje bijdragen om inhoud te geven
aan het beleid op deze belangrijke
onderwerpen voor de inwoners.
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