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Wat ik belangrijk vind voor 
Leeuwarden:

Het is belangrijk dat iemand de zorg 
krijgt die bij hem past. Dat mensen zo 
lang mogelijk zelfstandig wonen en 
leven, in hun eigen omgeving en met 
de ondersteuning die ze juist zelf nodig 
hebben en willen. Ik ben voorstander 
van zorg initiatieven op kleine schaal. 
Hierin staat het persoonlijk contact 
voorop en word je behandeld als een 
mens. We zetten bijvoorbeeld in op 
kleinschalig beschermd wonen in 
gradaties van specialisaties.

Niet de indicatie, maar de zorg is 
leidend. Als de zorgbehoefte eerder 
kan stoppen dan de afgegeven 
indicatie, dan wordt hiermee gestopt. 

LOKAAL DOEN
Binnen de Raad moeten we niet alleen maar praten, maar ons meer naar buiten richten en 
vooral dóen! Ik ben voor een gemeente waar je veilig kunt wonen, waar ondernemerschap 
wordt gestimuleerd, waar goed onderwijs en een ruime werkgelegenheid is. Zo realiseerde 
ik bijvoorbeeld de Database voor Lokale Ondernemers (DALO). Door deze database raakt de 
gemeente meer bekend met lokale ondernemers én wat zij te bieden hebben. De gemeente 
zal zo meer bij haar lokale ondernemers inkopen. Goed voor de lokale economie én voor de 
werkgelegenheid. 
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KUNNEN ZIJN WIE JE BENT
De afgelopen jaren heb ik mij als fractieassistent voornamelijk bezig gehouden met de zorg in 
de gemeente en heb ik me ingezet voor een beter ondernemersklimaat. Dit wil ik natuurlijk de 
aankomende vier jaar ook graag weer blijven doen. Ik wil mij verder inzetten voor een gemeente 
waar je de zorg krijgt die bij je past! Een gemeente waar je heerlijk kunt recreëren en waar 
het bovenal niet uitmaakt wie je bent. Iederéén moet hand in hand over straat kunnen lopen. 
Acceptatie en tolerantie is in mijn ogen een groot goed, dat we nooit voor lief mogen nemen! 


