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Wat ik belangrijk vind voor 
Leeuwarden:

Ik wil dat we trots zijn op onze stad 
en onze dorpen. Op de mensen die er 
opgroeien, naar school gaan en een 
baan vinden. Als dat je niet op eigen 
kracht lukt, dan zorgen we ervoor 
dat je een zetje in de goede richting 
krijgt. Dat je de hulp krijgt die nodig is 
om hobbels op de weg te overwinnen. 
De kansen zien en de mogelijkheden 
benutten, dat is wat voorop moet 
staan. In de dynamische stad of in de 
uitgestrektheid van het platteland 
en de dorpen: we kunnen met elkaar 
zoveel bereiken! 

VERANDEREN EN OPLOSSEN 
Het is belangrijk dat je kunt leven zoals jij dat wilt. Met veel eigen verantwoordelijkheid, in het 
vertrouwen dat je doet wat goed is. En waar je een helpende hand krijgt als dat nodig is. In 
Leeuwarden spreken we elkaar aan als het anders moet en zien we het als een uitdaging om 
oplossingen te vinden voor zaken die beter kunnen. We zien wat er moet veranderen, draaien er 
niet omheen en gaan het gewoon doen: oplossen en niet achterover leunen. Er liggen voor de 
komende vier jaar veel uitdagingen in de nieuwe gemeente. De VVD pakt die uitdagingen aan en 
gaat geen probleem uit de weg. Ik doe daar aan mee, jij ook? 
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DURVEN AAN TE PAKKEN  
Ik ben kandidaat voor de VVD, omdat ik het belangrijk vind dat je in Leeuwarden prettig kunt 
wonen, dat er voldoende banen zijn en dat je een veilige en mooie omgeving ervaart. Kortom: 
dat Leeuwarden een plek is waar je je prettig voelt. Daar is een gemeente voor nodig die 
durft die zaken aan te pakken en te veranderen, waardoor dat voor iedereen bereikbaar is. 
Leeuwarden moet een plek zijn waar je graag terugkomt, maar vooral waar je niet meer weg wilt. 


