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Geachte kiezer,
Nog even en de stemlokalen gaan weer open. Op 21 maart a.s. kiezen we voor de komende vier jaar de leden
van de gemeenteraad. Een belangrijk moment. Niet alleen voor ons, maar ook voor u. Met de verkiezing
bepaalt u immers de samenstelling van uw gemeenteraad en daarmee de koers, die onze gemeente gaat
varen.
Als inwoner van Gulpen-Wittem zal u de Fractie Fransen niet onbekend zijn. Mijn fractie is al 38 jaar in de
gemeenteraad vertegenwoordigd terwijl ik meerdere perioden – zoals ook nu – het wethouderschap heb
vervuld. Onze boodschap is in al die jaren nooit anders geweest: de burger en de leefbaarheid van onze
gemeente en kernen staan centraal. Dat betekent dicht bij en tussen de mensen staan, veel luisteren,
maatwerk oplossingen zoeken, vrijwilligers, verenigingen en organisaties activeren en ondersteunen. Dat wil
ik graag samen met de andere leden van de Fractie Franssen ook de komende vier jaar doen.
Meer taken uitvoeren met minder rijksgeld. Dat zie ik als wethouder als een uitdaging. In de afgelopen
periode hebben wij veel kunnen bereiken. Waar de belangen van onze gemeente dat vragen weet ik de juiste
deuren te openen en contacten te leggen, zowel in de regio als provinciaal of landelijk. Voor tal van
projecten heb ik belangrijke financiële bijdragen weten te verkrijgen zoals ook de medewerking en steun van
de provincie.
Naast de leefbaarheid van onze dorpen vragen natuur, landschap, landbouw, ondernemerschap en toerisme
alle aandacht zodat zij naast elkaar en samen voor welzijn en welvaart kunnen zorgen. De vergrijzing vraagt
om passende antwoorden. Voor al deze zaken is het van belang, dat onze fractie over kundige raadsleden en
jonge veelbelovende kandidaten beschikt, die zich sterk betrokken voelen bij de toekomst van hun dorp en
gemeente.
Dankzij het grote vertrouwen, dat mijn fractie al vele jaren van velen mocht ontvangen, hebben wij ons voor
u kunnen inzetten. Samen met u wil ik ook de komende vier jaar mee richting geven aan de koers die onze
gemeente moet varen zodat ook u zich in onze gemeente happy voelt.
Ik hoop van harte, dat u mij op 21 maart a.s. weer uw vertrouwen geeft. Lijst 1, nummer 1. Dan kunt u ook
de komende vier jaar op mij en de Fractie Franssen rekenen!
Met vriendelijke groet,

Piet Franssen

www.fractiefranssen.nl

