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Geachte inwoner,
Bijna is het weer zover: het kiezen van de leden van de gemeenteraad. Op
woensdag 21 maart kiezen de inwoners wie er namens hen in de gemeenteraad van Gulpen-Wittem zitting
neemt. Een belangrijk moment want dan kunt u mee richtinggeven aan het gemeentebestuur voor de
komende 4 jaar en bepaalt u wie namens u in de raad zitting heeft. Meest constante factor in de
gemeenteraad van Gulpen is de Fractie Franssen en namens hen doe ik ook nu weer mee.
Voor wie mij niet zou kennen: ik ben Jo Nix, woon in Gulpen, en ben sinds 1990 lid van de gemeenteraad.
Dat ik altijd heb gekozen voor de Fractie Franssen ligt voor de hand. Het is een lokale partij die niet is
gebonden aan richtlijnen en uitgangspunten van een landelijke partij. Nee, alleen de belangen van GulpenWittem en haar inwoners zijn van belang.
Als raadslid ben ik er voor de inwoners. Op mij zal nooit iemans vergeefs een beroep doen. Waar ik kan
helpen doe ik dat. Dat hebben al ontelbare burgers, ongeacht uit welke kern, ervaren. Vaak gaat het om het
leggen van een contact of het vragen van aandacht voor een probleem. Voor burgers is de administratieve
jungle van nu geregeld een probleem. Dicht bij de mensen, zo wil ik functioneren. Daarvoor ben ik een bijna
dagelijkse ‘gast’ in het gemeentehuis.
Afgelopen periode is er in onze gemeente door de inzet van onze wethouder Piet Franssen veel gebeurd. Een
belangrijk punt? Dat de doorsteek van de Wittemer Allee naar de Rijksweg is geschrapt. Daar was veel
commotie over en dat was het gevolg van de geheimhouding door de provincie. Ook wij wisten niet welke
varianten de provincie had uitgewerkt. Toen één variant uitlekte waren de poppen aan het dansen. Toen wij
uiteindelijk van de provincie te zien kregen wat men had uitgedacht was meteen duidelijk: die doorsteek
komt er voor de Fractie Franssen nóóit!!! Dat heeft onze wethouder ook meteen kenbaar gemaakt en deputé
Geurts uitgenodigd te komen kijken. Samen met de buurtbewoners. Met goed resultaat.
In mijn werk als raadslid heb ik bijzondere aandacht voor het verenigingsleven. Dat jongeren hun tijd goed
en zinvol kunnen besteden is van groot belang en daarin spelen de verenigingenen een belangrijke rol. Met
de aanleg van veilige schoolroutes zijn we aardig op weg al ontbreken nog enkele verbindingen zoals van
Eys via Cartils naar Gulpen. Ook de ouderen kunnen altijd op mijn steun rekenen. Met de invoering van het
gratis parkeren wil ik ervoor waken, dat er voldoende parkeerplaatsen blijven voor invaliden en dat er in de
woonstraten voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners blijven. Voor de toeristische sector wil ik mij sterk
maken voor een efficientere inning van de toeristenbelasting: win/win voor gemeente en ondernemer.
In de afgelopen 4 jaar is er in bijna alle kernen gewerkt aan verbetering. Dat het mooier, beter of veiliger
wordt voor inwoners en toeristen. Zo kreeg hetWilhelminaplein in Gulpen een facelift, zoals ook het
parkeerterrein in Slenaken; kreeg Mechelen een groen hart en verdween de bouwval op de Gulperberg.
We zitten op de goede weg en met de Fractie Franssen krijgt u de garantie, dat we die weg vervolgen. En u
kent de specialiteit van wethouder Franssen: subsidies binnenhalen zodat wij minder betalen.
Mag ik weer op u rekenen? Stem dan Fractie Franssen, lijst 1, nummer 4. Alvast bedankt.
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