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Geachte lezer, 
 
Bijna is het weer zover: het kiezen van de leden van de gemeenteraad. Op woensdag 21maart kiezen ook de 
inwoners van het 5-sterrenlandschap Gulpen-Wittem wie er namens hen in de gemeenteraad van Gulpen-
Wittem zitting neemt. Een belangrijk moment want dan kunt u mee richting geven aan het gemeentebestuur 
voor de komende 4 jaar en bepaalt u wie namens u in de raad zitting heeft. In de afgelopen 4 jaar had ik de 
eer als lid van de Fractie Franssen onze mooie kern Wahwiller en zijn inwoners te vertegenwoordigen. 
 
Voor wie mij nog niet zou kennen: ik ben Robert Puts, 50 jaar en woon samen met mijn vriendin in  
wijndorp Wahlwiller. In het verleden ben ik actief geweest als horecaondernemer in het Heuvelland en 
tegenwoordig ben ik werkzaam al;s zelfstandig inkoper en adviseur voor de horeca en toeristische sector. 
 
Verder werk ik veel samen met Flora- en Faunabeheer. Het is in onze uitgestrekte gemeente van groot 
belang, dat er een goede afstemming is tussen de wildpopulatie, de flora en de belangen van de agrarische en 
toeristische sector. Ik maak mij sterk voor een strengere controle en handhaving in het buitengebied wat 
betreft milieudelicten, illegale stortingen etc. 
 
Voor mij is het ook belangrijk dat kleine en hechte dorpsgemeenschappen (zoals Wahlwiller) levensvatbaar 
blijven. Het is daarom belangrijk om ook aan de dorpsactiviteiten deel te nemen en deze te ondersteunen. 
Wat dat betreft – en dat is in de afgelopen jaren gebleken – kunt u altijd op de Fractie Fransen rekenen. Er 
blijven echter altijd knelpunten en wensen in elk dorp. Ik vind het daarom belangrijk dat er een goed en 
bereikbaar aanspraakpunt is. Dat wil ik graag zijn voor onze inwoners en verenigingen. Voor die verenigen 
wil ik ijveren voor een passende ruimte. 
 
Als raadslid heb ik in de afgelopen 4 jaar heel wat dorpsgenoten bij hun wensen of contacten naar de 
gemeente behulpzaam kunnen zijn. Dat geeft mij veel voldoening en dat wil ik graag blijven doen.  
 
Sinds 2013 ben ik actief lid van de Fractie Franssen en ben er steeds meer van overtuigd daarmee de beste 
keuze te hebben gemaakt. Fractie Franssen is een lokale politieke groepering die zich volledig kan 
concentreren op de gemeente Gulpen-Wittem en in zijn beleid niet geremd wordt door landelijke 
partijopvattingen en oordelen. De wensen, behoeften en gevoelens van de inwoners vormen ons enig 
uitgangspunt om dat te doen, wat onze dorpen en hun inwoners ten goede komt. 
 
Ik vind het steeds weer een uitdaging om samen met mijn collega’s ons gemeengoed, natuur en landschap zo 
te bewaren en te bevorderen, dat het een inkomstenbron voor onze agrarische en toeristische sector kan 
blijven en dat daarnaast voor de inwoners volop mogelijkheden blijven voor een aangenaam leven en wonen.  
 
Ook hart voor onze toekomst? Geef mij dan op woensdag 21 maart uw stem. U vindt mij op lijst 1, Fractie 
Franssen, nummer 5. Alvast bedankt! 
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