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Geachte inwoner,
Bijna is het weer zover: het kiezen van de leden van de gemeenteraad. Op woensdag 21 maart kiezen ook de
inwoners van Slenaken 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 zitting heeft in de raad. Op uitnodiging van de Fractie Franssen heb ik besloten mij
bij hun aan te sluiten.
Mijn naam is Piet Doveren en ik woon al meer dan 15 jaar, samen met mijn echtgenote, met veel plezier in
ons mooie Slenaken
In het kader van het initiatief "Zelfsturing" heb ik me de laatste jaren o.a. bezig gehouden met de realisering
van een aantal projecten, te beginnen met het parkeerterrein naast bakkerij Vermeeren, ook bekend als de
Ankerplaats, maar ook met een aantal kleinere projecten zoals het reconstrueren van de omgeving van het
"Mariakapelke" te Heijenrath en de “Sint Josephkapel” te Schilberg incl. de restauratie van de monumentale
waterput ter plaatse.
In het dorp zelf gaan we binnenkort, in samenwerking met de ondernemersvereniging, aan de slag met het
aanbrengen van bloemornamenten aan lichtmasten zoals dat ook elders in omliggende dorpen gebeurt.
Naast deze "projecten" in ons dorp en de buurtschappen ben ik actief als vrijwilliger in het verpleeghuis
"Klein Gulpen" en ook voorzitter van de lokale cliëntenraad aldaar. Het begeleiden van kwetsbare mensen in
hun laatste levensfase is niet altijd even gemakkelijk maar geeft ook veel voldoening. Daarnaast ben ik lid
van het welkomstcomité voor nieuwkomers in het dorp en de buurtschappen; bestuurslid van de
buurtvereniging "De Ingele"; penningmeester van “de Zonnebloem” en bestuurslid van de “Stichting
Reanimatienetwerk Slenaken”.
Dat ik ben ingegaan op de uitnodiging van de Fractie Franssen is mede een gevolg van de inzet van deze
fractie voor Slenaken in de afgelopen jaren. Denken we daarbij ook aan het accommodatiebeleid van de
afgelopen jaren waardoor wij nu over een fraaie en betaalbare fanfarezaal beschikken. Maar ook bij andere
projecten en contacten heb ik van nabij mogen vaststellen, dat de Fractie Franssen en in het bijzonder
wethouder Franssen steeds oog en oor hebben voor de inwoners en de (ook kleine) zaken die hen bezig
houden. Dit naast de grote belangstelling voor natuur, landschap, cultureel erfgoed, het verenigingsleven en
het ondernemerschap .Mede op initiatief van wethouder Franssen is ook het kernoverleg tot stand gekomen.
Laat burgers zelf mee inhoud geven aan hun eigen leefomgeving.
Graag wil ik me blijven inzetten om ons dorp (nog) mooier te maken, ervan uitgaande dat u, als inwoner van
Slenaken en de omliggende buurtschappen, dat ook wil en bovengenoemde en toekomstige initiatieven blijft
ondersteunen. Graag ga ik voor u als (raads)lid van de Fractie Franssen ook voor u aan de slag.
Stem dan op 21 maart met voorkeur op lijst 1 nummer 8. Bij voorbaat dank voor uw vertrouwen!
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