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Geachte inwoners van Reusel-De Mierden,
De afgelopen 3,5 jaar heeft wethouder Stefan Wouters (VVD) zich, samen met u, ingespannen voor een betere gemeente Reusel-De Mierden. Daarbij stonden onder andere gezonde
financiën, sociale thema’s, maatwerk voor de burgers en minder overheid centraal.

Stefan Wouters

Tijdens zijn werk als wethouder heeft hij daarnaast zijn studie voortgezet
aan de universiteit. Daar verwacht hij in juni 2014 zijn studie af te ronden. Daarna ambieert hij een baan in het bedrijfsleven. Hij heeft aangegeven zich wel als lijstduwer op de kieslijst te laten plaatsen, maar na de
verkiezingen geen gemeentelijke functie meer te willen bekleden. Hij
vindt het, geheel terecht, niet eerlijk richting u als kiezer nu te zeggen
dat hij door zou willen gaan, om vervolgens kort na de verkiezingen alsnog te vertrekken.

De komende maanden staat er nog veel op het programma: de eerste ‒ meerjarig ‒ sluitende
begroting van onze gemeente sinds lange tijd, de sportnota, de cultuurnota, de centrumvisie
voor Reusel én de diverse nieuwe taken die onze gemeente krijgt op het gebied van sociale
zaken. Hij ziet er naar uit om het komend halfjaar met ons verder te bouwen aan een beter
Reusel-De Mierden.
Wij vinden het belangrijk om aan te geven dat VVD Reusel-De Mierden, in het kader van de
aankomende verkiezingen, reeds druk bezig is met het verkiezingsprogramma en de kieslijst.
Dit om er voor te zorgen dat alle voor u als burger belangrijke zaken, naast het reeds ingezette beleid, goed opgenomen worden.
Het bestuur van VVD Reusel-De Mierden heeft Toine Hendrikx als kandidaat
lijsttrekker voorgedragen. De kandidatuur wordt gesteund door de achterban, Stefan Wouters, de fractie en het bestuur. Toine Hendrikx is daarbij ‒
naar ieders overtuiging ‒ in staat om de continuïteit van het reeds ingezette beleid, implementatie van nieuw beleid en de liberale beginselen van de
VVD Reusel-De Mierden te blijven garanderen. Hij heeft een hogere beroepsopleiding, ruim voldoende kennis, politieke ervaring, kent de dossiers,
bezit de werklust en heeft “last but not least” veel voeling en contact met
u, onze inwoners.

Toine Hendrikx

Wij zijn er van overtuigd dat Stefan zijn werk goed zal afronden en zien met Toine de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Met vriendelijke groet,

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

