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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 Wijlre 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. Als rechtgeaard Wjjlrenaar stel ik mij kandidaat voor de 
gemeenteraad namens de Fractie Franssen. 
 
Voor wie mij nog niet zou kennen: ik ben Frank Essers, 31 jaar en mijn hele leven al woonachtig in 
het karakteristieke Stokhem waar ik mij inzet voor diverse verenigingen en activiteiten, die de leefbaarheid 
voor jong en oud bevorderen. Vier jaar geleden stond ik ook op de lijst van Fractie Franssen. Overigens niet 
verwonderlijk want mijn vader Jo was jarenlang raadslid namens de Fractie Franssen. Na mijn studie 
Bouwmanagement en ervaring in de bouw en bij een woningcorporatie ben ik nu toezichthouder/project-
ondersteuner bij Stadsinfra van de gemeente Heerlen. Een functie waarin ik veel contacten heb met burgers 
en organisaties bij de planning en uitvoering van werken.  
 
Buiten mijn werk zit ik niet stil. Ik ben al diverse jaren bestuurslid/secretaris van Buurtvereniging Stokhem, 
Beertsenhoven, Berghof , die o.a. al 31 jaar de culinaire wandeling Öpke Döpke organiseert naast  
diverse jaarlijkse activiteiten voor jong en oud binnen onze kleine gemeenschap. Mijn carnavalsbloed werd 
in 2013/14 bekroond met het prinsschap van de Puime. Sindsdien draag ik mijn steentje bij aan de 
organisatie van carnaval.  
 
Voetbalvereniging VV Wijlre en nu SV Geuldal kennen mij al jaren als voetballer en als secretaris van de 
activiteitencommissie. De buitenveldse activiteiten zijn van groot belang om een hechtere band te scheppen 
in de kleine gemeenschap om jong en oud te verbinden aan een dorp en aan elkaar! Zonder nieuwe jeugd is 
het toekomstbeeld voor een kleine gemeenschap/dorp zeer beperkt. 
 
Naast de verenigingen waar ik zelf actief lid van ben draag ik ook als vrijwilliger bij aan diverse activiteiten 
die georganiseerd worden in Wijlre zoals Koningsdag en Halloween en bij het kindervakantiewerk als 
begeleider van jeugdgroepjes. 
 
Enkele punten die ik zeer belangrijk vind ? De prachtige natuur in onze omgeving met al het cultureel 
erfgoed en oude karakteristieke plekjes. Het actieve verenigingsleven dat zo belangrijk is voor de 
leefbaarheid en de sociale contacten tussen alle dorpsgenoten. Zo wil ik er ook voor pleiten om met de 
gemeente te onderzoeken hoe het gebruik van het Wielderhoes voor verenigingen aantrekkelijker kan 
worden.  
 
Voor al die punten, die ik hiervoor heb genoemd, wil ik mij als lid van de Fractie Franssen sterk maken. 
Wethouder Piet Franssen draagt Wijlre een heel warm hart toe en dat heeft hij de afgelopen 4 jaar bewezen. 
Beroepsmatig maar ook vanuit de plaatselijke activiteiten weet ik hoe belangrijk het is dat mensen en 
organisaties worden gehoord. Daar zal ik in ieder geval mijn steentje aan bijdragen. 
 
Mag ik ook op U rekenen? Geef mij dan op woensdag 21 maart uw stem. U vindt mij op lijst 1, Fractie 
Franssen, nummer 6. Alvast bedankt! 
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