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Gewoon. Doen. 
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NUMMER 1

Wat ik belangrijk vind voor 
Leeuwarden:
Banen! In Leeuwarden hebben 
twee keer zoveel mensen een 
bijstandsuitkering dan gemiddeld 
in Nederland. Wij willen ons niet 
neerleggen bij dat cijfer. Studenten 
willen graag in onze gemeente blijven, 
maar trekken weg omdat ze geen 
baan kunnen vinden. Daarom staat 
het realiseren van werk bij mij op 
nummer 1. Verder wil ik onze gemeente 
schoner en veiliger maken. Ik vind het 
normaal dat onze kinderen veilig naar 
school kunnen fietsen en dat je na het 
stappen met een veilig gevoel naar 
huis gaat. Ik wil dat Leeuwarden de 
veiligste stad van het Noorden wordt. 
Samen bouwen we een thuis voor onze 
ouders, onze kinderen en onszelf. 

KANSEN VOOR GROEI
Leeuwarden moet een gemeente zijn waar je jezelf kunt zijn en kansen krijgt. Zo ontstaan de 
mooiste ideeën. Wij kijken naar mogelijkheden die mkb’ers en ZZP’ers nóg meer doen floreren. 
Lokale evenementen geven we de mogelijkheid om te kunnen groeien. Dat is goed voor de 
ondernemerszin, goed voor de cultuursector en leidt tot meer banen in onze gemeente. We zijn 
voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Veel mensen willen op een 
andere manier omgaan met hun eigen buurt en omgeving, energie, milieu en duurzaamheid. Wij 
willen dat die mogelijkheden er komen en dat de gemeente waar nodig meedenkt. 

DUIDELIJKHEID
Nog veel te vaak hoor ik Leeuwarder (agrarische) ondernemers verzuchten dat ze tegen 
overbodige regels oplopen, niet serieus worden genomen en geen gehoor krijgen. Ik vind het 
belangrijk dat de gemeente ondernemers weer laat ondernémen. In mijn dagelijkse werk leg ik 
de loper uit voor (inter-)nationale ondernemers. Dat wil ik ook voor Leeuwarden. Daarbij ruimen 
we die overbodige regels op, denken we in oplossingen en zijn we duidelijk. Stem dus op lijst 4. 
Gewoon. Doen! 
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