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Beste inwoners,
Mijn naam is Robbert Dautzenberg, 27 jaar en al 8 jaar een gedreven
gemeenteraadslid, woonachtig in Mechelen. De afgelopen jaren kreeg ik telkens jullie vertrouwen om voor
onze dorpskernen aan de slag te gaan. In die jaren hebben we veel mooie resultaten geboekt en met een
gedreven houding en een luisterend oor veel zaken opgepakt. Ook de komende raadsperiode wil ik mij graag
weer voor jullie inzetten, om Gulpen-Wittem te verbeteren.
De afgelopen jaren heb ik mij succesvol ingezet voor het realiseren van de nieuwe basisschool, het
kunstgrasveld, groene hart en dorpsrand , het herstellen van wandelpaden, de aanleg van de veilige
fietsverbinding Epen-Partij en het opknappen parkeerlocaties in Mechelen. Daarnaast zijn er nog veel
lopende acties zoals het realiseren van nieuwe woningbouw voor jong en oud, een parkeeronderzoek in alle
straten van Mechelen en het blijven investeren in onze bloeiende kleine kernen.
Daarnaast zijn er de komende jaren een aantal onderwerpen waarvoor ik mij extra wil inzetten: allereerst
goede en persoonsgerichte zorg en maatschappelijke ondersteuning voor jong en oud. Het moet voor
iedereen in onze gemeente mogelijk zijn om in de eigen leefomgeving oud te worden. Daarbij zijn
zelfsturing en ons verenigingsleven belangrijke aandachtspunten als het gaat om participatie en het
voorkomen van eenzaamheid.
De economie heeft zich in de afgelopen jaren herpakt, maar er zijn nog veel inwoners zoekend naar een
passende baan. Ik wil mij nog sterker inzetten voor het geven van ruimte aan duurzame economische
ontwikkeling, ondernemerschap en het stimuleren van werkgelegenheid voor 50+ en jongeren. Deze
ontwikkeling mag echter niet ten koste gaan van ons uniek landschap en het rijke cultuur- en
verenigingsleven dat wij hebben.
Het verenigingsleven en de vele activiteiten draag ik een warm hart toe. Als actief verenigingslid- en
bestuurder weet ik hoe belangrijk de ondersteuning en activiteiten van verenigingen zijn. Dat betekent dat er
voor elke kern een geschikte gemeenschapsvoorziening moet zijn en dat verenigingen en activiteiten
voldoende ondersteund en gefaciliteerd worden door de gemeente. Ik heb het vertrouwen dat er voor alle
dorpskernen een mooie toekomst is weggelegd, maar dat eigen inzet daarbij een grote rol speelt.
Een stem op mij betekent ook een keuze voor de verbetering van onze buurten, fleurigheid, veiligheid en
toekomstbestendigheid op het gebied van onze leefomgeving, zorg en welzijn en onderwijs, maar daarbij wel
een realistisch financieel beleid.
Ik vraag u om het vertrouwen om namens Mechelen en alle andere kernen verder aan de slag te gaan. Stem
daarom op 21 maart 2018 met voorkeur op lijst 1 nummer 2. Een stem waarmee aandacht voor de
problemen van nu en kansen voor de toekomst verzekerd is. Want samen kunnen we onze gemeente nog
zoveel mooier maken!
Kies voor de toekomst!
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