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Beste lezer,

Bijna is het weer zover. We mogen een nieuwe gemeenteraad
kiezen. Dat is niet alleen voor ons een belangrijk moment, maar zeker ook voor U. De
gemeenteraadsverkiezing is bij uitstek het moment om richting te geven aan wat U wil. Wij als leden van
Fractie Franssen en als inwoners van de kleinste dorpen en het buitengebied willen die richting vorm geven
door met een koel hoofd en warm hart naar u te luisteren en samen oplossingen te zoeken.

De leefbaarheid van de buitengebieden en de betekenis en inhoud van ons vijfsterren landschap staan voor
ons centraal. Behouden betekent volgens ons niet “niets meer aan doen”, maar zoeken naar mogelijkheden
die recht doen aan de huidige behoeftes zonder daarbij ons mooiste erfgoed te grabbel te gooien. Hoe kunnen
wij ouderen in hun eigen woonomgeving de zorg bieden die zij nodig hebben en vereenzaming voorkomen.
Maar ook vragen als hoe gaan we om met leegloop van de buitengebieden. En hoe kunnen landbouw,
toerisme natuurontwikkeling en leefbaarheid samen gaan met respect voor alle betrokkenen.

Jolanda Brouwers

Ron Gerards

Alleenstaande moeder van twee jonge kinderen voor
wie ik een toekomst wens in een mooie, gezonde en
stabiele omgeving. Als adviseur coach ik mensen in
hun zoektocht naar een nieuwe uitdaging en liefst
naar een nieuwe betaalde baan. Als zodanig voel ik
mij sterk betrokken bij sociale vraagstukken.
Ik ben medegrondlegger van het dorpsontwikkelplan Ingber-de Hut. Via
zelfsturing willen we samen bouwen
aan een fijne leefomgeving. Daarnaast
ben ik bestuurslid van een van de mooie
verenigingen in onze gemeente..
Bewuste keuzes maken, betekent niet altijd gaan
voor het goedkoopste alternatief. Maar ook kiezen
voor locale ondernemers waar mogelijk en gaan
voor kwalitatief en duurzamere oplossingen.
Toerisme is belangrijk in onze gemeente. Maar we
moeten dorp en buitengebied aantrekkelijk houden
voor én inwoners én toeristen. We moeten duidelijk
kiezen welk soort toerisme hier passend is.
Er komt een proef met snel internet in Ingber. Dat is
van groot belang voor hopelijk het hele buitengebied

Het zijn vaak kleine projecten, die het doen. Zoals
het in de Del gerealiseerde speeltuintje, waarvoor
we een bijdrage kregen.
Een kwalitatieve upgrading van onze kleine kern is
gewenst. Met de reconstructie van de Kampsweg –
ik hoop dit jaar – zal de leefbaarheid sterk
verbeteren. Een verzorgde leefomgeving is voor
velen een belangrijk punt.
Ook de totale renovatie van het bungalowpark is
van grote betekenis. Dat het weer een zuiver
toeristisch park is met een prima uitstraling. Dat is
goed voor het ondernemerschap in onze kern.
De ontwikkeling van de Trambaanroute juichen wij
toe. Deze route voor fietsers brengt ons recreanten,
die van het landschap genieten. Wij zullen ze met
open armen ontvangen. In dat verband is het ook
gunstig, dat het Gulperbergplan voorziet in de
aanleg van een fietspad richting Berghem.
Een wens? Nu in Ingber een proef met snel internet
wordt gedaan hoop ik dat alle buitengebieden dat
straks krijgen. Fractie Franssen ijvert daarvoor.

Dat wij voor de Fractie Franssen hebben gekozen is vanuit de overtuiging, dat deze raadsfractie heel dicht bij
de mensen staat. Dat is in de afgelopen jaren gebleken en de Fractie Franssen is intussen de meest stabiele
politieke groepering binnen onze gemeente. Een lokale partij waarvoor alleen het belang van de inwoners en
de gemeente telt. Wij maken ons sterk voor de toekomst van onze buitengebieden, ons dorp en onze
gemeente. Doet u met ons mee? U kunt ons steunen door ons uw stem te geven. Lijst 1 nummer 10
(Jolanda) of nummer 13 (Ron)

www.fractiefranssen.nl

