OPENBAAR
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Afdeling Reusel-De Mierden

Geachte inwoners van Reusel-De Mierden,
Met groot genoegen presenteer ik u de kandidaten van de lokale VVD Reusel-De Mierden voor
de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Allemaal mensen die met beide benen in
de lokale gemeenschap staan, actief zijn in het verenigingsleven en persoonlijk sterk
betrokken zijn bij onze gemeente Reusel-De Mierden. Mensen die steeds goed naar u
luisteren, met u in gesprek gaan, goed kunnen invoelen wat er leeft, die prima kunnen
samenwerken en een breed (politiek) draagvlak kunnen creëren om nieuw beleid in onze
mooie gemeente in praktijk te brengen!
Bij het samenstellen van de lijst zijn factoren als opleiding, (levens)ervaring, praktische
(werk)instelling en gevoel voor politieke verhoudingen zeker niet vergeten. Met name de
combinatie van gevoel voor menselijke verhoudingen/behoeften en goed geschoold en/of
praktische onderlegd, zorgt voor een optimale mix om - in samenwerking met u - uw
belangen te kunnen behartigen. In deze moeilijke tijd zullen zij er alles aan doen om
maximaal invulling te geven aan onze samenleving, economie, leefomgeving en een
deugdelijk lokaal bestuur. Daar staan we samen voor en daar gaan zij voor!

David Geysen Dennis Hermans Louis Adams Bert de Bruijn Joris van Gompel Wil Hermans
Fons Coppens Cora van Avendonk Jozef van der Voort Stefan Wouters
Erwin Bierens Toine Hendrikx Ben Goutsmits Dré van Kemenade

De Algemene Ledenvergadering van VVD Reusel-De Mierden heeft de
kandidatenlijst voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Tijdens
de vergadering werd huidig fractievoorzitter Toine Hendrikx met algemene
stemmen aangewezen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op
19 maart 2014. Toine is erg blij met zijn verkiezing en met het in hem
gestelde vertrouwen. Hij is er van overtuigd dat het nieuwe team, bestaande
uit nieuwe gezichten en oude getrouwen, een uitstekende bijdrage kan
leveren - samen met u - aan een prima leefbare, financieel gezonde,
gemeente Reusel-De Mierden.
De volledige kandidatenlijst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Toine Hendrikx
Ben Goutsmits
Erwin Bierens
Dré van Kemenade
Jozef van der Voort
Cora van Avendonk
Bert de Bruijn
Louis Adams

9. David Geysen
10. Wil Hermans
11. Joris van Gompel
12. Fons Coppens
13. Dennis Hermans
14. Cees Jansen
15. Stefan Wouters

Wij nodige u van harte uit om op 19 maart 2014 uw stem uit te brengen op VVD Reusel-De
Mierden. Een partij die staat voor een vooruitstrevend liberaal beleid, sterk betrokken met en
toegesneden op de lokale situatie in de diverse dorpskernen. Help ons mee en wij gaan
samen met u voor uw belang en dat van de gemeente!

VVD REUSEL-DE MIERDEN
WENST U

PRETTIGE KERSTDAGEN
EN
EEN GELUKKIG 2014
Met vooral een goede gezondheid en vele mooie vooruitzichten en dromen die in vervulling gaan!
Tenslotte nodigen wij u van harte uit voor de eerste openbare
vergadering van VVD Reusel-De Mierden in 2014. Deze vindt plaats in
’t Drieske te Hulsel op dinsdag 7 januari, aanvang 20:00 uur.

Namens het bestuur van VVD Reusel-De Mierden,
Dave Geysen,
Bestuursvoorzitter.
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