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Met plezier kandideer ik me voor het voorzitterschap van het afdelingsbestuur. Als 
bestuurslid Opleiding en Talentontwikkeling heb ik afgelopen anderhalf jaar onze afdeling 
leren kennen als een plek waar met energie, goede ideeën en politiek talent hard wordt 
gewerkt voor de inwoners van Beuningen, Wijchen, Berg en Dal, Heumen en Nijmegen. Als 
voorzitter zal ik me inzetten voor een goede verkiezingsuitslag en coalitiedeelname, voor 
begeleiding van en goede samenwerking tussen de nieuwe raadsfracties en voor een sterker 
verenigingsgevoel. 

Op 21 maart 2018 worden we groter dan ooit. Samen met onze kandidaten, lijsttrekkers, 
campagneteams en vrijwilligers ga ik voor een ongekende verkiezingsoverwinning. Daar 
stopt het niet: succesvolle verkiezingen moeten we omzetten in coalitiedeelname in 
meerdere gemeenten en ik zal met het bestuur de fracties waar het kan zo goed mogelijk 
ondersteunen tijdens de onderhandelingen. 

Na de verkiezingen wil ik de verschillende fracties een aantal keer per jaar uitnodigen voor 
overleg en afstemming. Raadsleden kunnen veel van elkaar leren en samen optrekken bij 
gemeente overstijgende onderwerpen. Het bundelen van krachten werkt en dat wil ik samen 
met het bestuur faciliteren. 

Ik wil vooral dat onze bijna 700 leden actief mee kunnen doen. Leden mogen rekenen op 
een gevulde activiteitenagenda en inspraakmomenten over actuele thema's. Ik wil de 
werkgroepen en activiteitencommissies opnieuw starten en toegankelijk maken voor 
iedereen. Daarnaast wil ik de fracties helpen bij het organiseren van meerdere 
spraakmakende activiteiten per jaar. Ook sta ik ervoor dat onze afdeling met de Jonge 
Democraten innig blijft samenwerken. De JD is de bindende factor voor onze jonge leden en 
samenwerken loont. 

Ik zie de toekomst met al onze fracties en leden zonnig tegemoet. We gaan voor een 
fantastisch verkiezingsresultaat in 2018, bestuursdeelname in meerdere gemeenten en een 
bloeiende en actieve afdeling. Als voorzitter wil ik me daar met trots en plezier voor 
inzetten. 
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