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Geachte lezer, 
 
Bijna is het weer zover: het kiezen van de leden van de gemeenteraad. Op woensdag 21 maart kiezen ook de 
inwoners van Epen 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. Ook Epen verdient een vertegenwoordiger in de raad en om die reden 
ben ik kandidaat voor de Fractie Franssen. 
 
Voor wie mij nog niet kent: ik ben  Ivo Alleleijn, ben 49 jaar, samen met mijn echtgenote en 2 prachtige 
dochters wonend in het schitterende Epen en het prachtige Geuldal. Als administratief /onderhouds- 
medewerker ben ik werkzaam bij een van de grootste particuliere woningverhuurders van ons land . 
 
De schutterij en het verenigingsleven zijn mijn grootste hobby’s. Ik ben sinds 1991 lid van schutterij St. 
Paulus en heb vanaf 1996 meerdere bestuursfuncties bekleed o.a. secretaris. Sinds enkele jaren ben ik 
voorzitter van ‘St. Paulus’, een van de mooiste schutterijen in onze gemeente. Ik zet mij hier dan ook graag 
vrijwillig in, om mensen samen te brengen en te stimuleren om deze oude Limburgse folkloristische traditie 
springlevend te houden. 
 
Mede door het verenigingsleven ben ik de laatste jaren ook steeds meer betrokken en geïnteresseerd geraakt 
in de gemeentelijke politiek. Sport en het verenigingsleven zijn voor mij belangrijke items; ze brengen 
mensen samen en dat is voor mij het hart van onze samenleving. Die zaken verdienen alle steun en dat 
gebeurt bij de Fractie Franssen. 
 
Bereikbaarheid van voorzieningen voor jong en oud is van cruciaal belang. Voor mij als ouder is het ook van 
groot belang dat kinderen opgroeien in een vertrouwde en veilige omgeving. Het nieuwe fietspad naar 
Mechelen is een perfecte investering. We moeten er voor ijveren dat starters zich in onze dorpen kunnen 
blijven vestigen en dat ouderen zo lang mogelijk in eigen dorp kunnen blijven wonen. 
 
Ons mooie vijfsterren landschap moeten we blijven koesteren. Het agrarische leven met boerderijen en 
recreatie vervult een belangrijke functie in onze gemeente. Ik blijf voorstander van ontwikkelingsmogelijk-
heden voor agrarische bedrijven met respect voor natuur, milieu en dorpskernen. Bestemmingsplannen 
moeten flexibiliteit bieden om ondernemerschap mogelijk te maken als dit kwalitatieve meerwaarde geeft. 
 
Sinds  2013 ben ik actief  lid van Fractie Franssen, omdat deze partij een beleid voert dat prima aansluit op 
mijn eigen visie en niet wordt geremd door landelijke invloeden. Het is dan ook een mooie uitdaging om 
samen met mijn partijgenoten, mij in te zetten voor de belangen van onze burgers in Epen en de overige 
kernen. Als  burgerfractielid ben ik de afgelopen 4 jaar actief geweest. Iedere inwoner van onze gemeente, 
jong of oud, moet vertrouwen kunnen hebben dat er toekomst is voor onze prachtige dorpen in het 
Heuvelland. 
 
Ook hart voor onze toekomst? Geef mij dan op woensdag 21 maart uw stem. U vindt mij op lijst 1, Fractie 
Franssen, nummer 7. Alvast bedankt! 
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