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Beste kiezer, 
 
De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. Op 21 maart a.s. kiest u weer de nieuwe 
gemeenteraad voor de komende vier jaren. Hierdoor bepaalt u voor de komende jaren de koers die 
de gemeente gaat varen. 
 
Al 25 jaar ben ik lid van de Fractie Franssen. De Fractie Franssen is al bijna 40 jaar in de 
gemeenteraad vertegenwoordigd en lijsttrekker Piet Franssen vervult alweer enkele jaren het 
wethouderschap. Gedurende al die jaren is er een duidelijke boodschap van de Fractie Franssen: 
zowel de burger maar ook de leefbaarheid van de kernen staat centraal. Wij staan dicht bij de 
mensen, luisteren, ondersteunen en bieden oplossingen.  
 
De afgelopen jaren heeft de Fractie Franssen wederom veel betekend voor de gemeente Gulpen-
Wittem. Er werden door wethouder Piet Franssen aanzienlijke subsidies binnengehaald. In totaal 
enkele miljoenen! Iets waarvoor andere gemeenten ons benijden. Al dit geld is ten goede gekomen 
aan de gemeenschap en heeft de uitvoering van projecten mogelijk gemaakt..  
 
Naast de kernwaarden waar de Fractie Franssen voor staat, wil zij zorgen voor voldoende welzijn en 
welvaart, zorgen voor voldoende werkgelegenheid, zorgen voor een verantwoorde woningvoorraad 
en openbare ruimte en verder bouwen aan de toeristische functie welke onze gemeente vervult. 
 
Uw vertrouwen in de Fractie Franssen heeft ervoor gezorgd dat wij deze zaken de afgelopen jaren 
hebben kunnen uitvoeren. Onze raadsleden voelen zich betrokken bij de toekomst van onze 
gemeente. Om al deze zaken ook in de komende periode weer uit te kunnen voeren, is het ook nu 
weer belangrijk dat de Fractie Franssen voldoende vertegenwoordigd is in de nieuwe gemeenteraad. 
Samen met u willen wij weer richting geven aan de koers van onze gemeente.  
 
Zoals gezegd heb ik de afgelopen jaren diverse werkzaamheden voor de Fractie Franssen vervult. 
De komende periode wil ik als fractievoorzitter zitting nemen in de gemeenteraad. Hiervoor heb ik 
wel uw steun nodig. Ik hoop dan ook dat u op 21 maart a.s. mij uw vertrouwen geeft door op mij te 
stemmen. Lijst 1, nummer 3. Hierdoor weet u zeker dat uw belangen ook de komende vier jaren 
door mij en de Fractie Franssen op alle fronten worden behartigd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Eric Magermans 
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