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Beste Beekenaren,

Beste Beekenaren,

Een aantal maanden geleden
gaf ik aan een stapje terug te
willen doen in de partij.
Ik vertelde dat ik niet meer
beschikbaar ben als lijsttrekker
voor BBB-NDB voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16
maart 2022.
Hub Schoenmakers is de
lijsttrekker voor BBB-NDB, een
keuze waar ik volledig achter
sta. Mijn keuze heeft er toe
geleid dat veel mensen in Beek
denken dat ik ga stoppen.

Een aantal maanden geleden
ben ik door onze partij
BBB-NDB unaniem gekozen
tot lijsttrekker voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en
16 maart 2022.
Daar ben ik enorm trots op.
Samen met Thijs van Es en ons
team willen wij Beek nog
sterker, duurzamer, groener en
toekomstbestendiger maken.
Voor jong en oud. Nu en in de
toekomst.

Ik wil jullie graag geruststellen.
Stoppen is voor mij niet aan de
orde. Ik ben en blijf beschikbaar en verkiesbaar voor BBBNDB. Ook als wethouder.
Ik ben trots op een tweede plaats op onze kieslijst.
Door de achterliggende coronaperiode zijn veel zaken
waar ik als wethouder verantwoordelijk voor ben, blijven
liggen of uitgesteld. Maar uitstel leidt niet tot afstel.
En er zijn voldoende uitdagingen die in de komende vier
jaar moeten worden doorgepakt of opgepakt.
Of het nu gaat over de bestrijding van eenzaamheid,
bevorderen van een inclusieve en toegankelijke gemeente,
de samenwerking tussen de verenigingen, het terugdringen
van de tekorten in de jeugdzorg of de planvorming voor
een nieuwe basisschool in de kern Beek.
Ik blijf me inzetten voor het welzijn van alle burgers van
Beek.
Voor jong en oud onder het motto: iedereen blijft
meedoen.

Wil je meedoen met ons team, bel 06 - 208 139 86
Secretariaat BBB-NDB
email: info@bbb-ndb.nl
of kijk op www.bbb-ndb.nl

Vol enthousiasme laat BBB-NDB jullie graag zien met welk
team zij Beek vooruit gaat brengen. Ons team met een
mooie balans van jonge en seniore kandidaten en van
nieuwe gezichten tot zeer ervaren BBB-NDB kandidaten.
Mannen en vrouwen met frisse ideeën, uitgesproken
ambities en de daadkracht om samen tot resultaten te
komen, onder ons verkiezingsmotto: Samen Vooruit.
Ik ben er trots op dat ik onderdeel uitmaak van dit team.
En daarom wil ik ook na de gemeenteraadsverkiezingen
een centrale rol blijven spelen in de Beekse politiek en in
het Beekse bestuur.
Dat kan alleen met uw steun: Samen Vooruit!
Met vriendelijke groet,
Thijs van Es
Wethouder

In de afgelopen periode zijn
veel zaken, waar ik als eerste
klimaatwethouder in Limburg
voor verantwoordelijk was, uitgevoerd en de eerste
resultaten zijn bemoedigend.
Zo staat Beek op de eerste plaats met het scheiden van
afval, is de hoeveelheid zwerfafval verminderd en zijn de
openingstijden van ons milieupark verruimd.
De derde uitbreiding van het levensbomenbos is een feit,
de duurzaamheidslening hebben wij uitgebreid en alle
gemeentelijke gebouwen zijn voorzien van zonnepanelen.
En de beleidsplannen om te komen tot duurzame energie
zijn vastgesteld.
BBB-NDB wil komende jaren door pakken en serieus werk
blijven maken van het klimaatbeleid.
Klimaat, duurzaamheid en vergroening hebben een
prominente plaats in ons nieuwe verkiezingsprogramma.
Met als belangrijke opgave het opwekken van schone en
groene energie. Denk daarbij aan het Groene Net, het
plaatsen van zonnepanelen op bestaande woningen en
gebouwen en de verplichting dat deze ook geplaatst
worden bij nieuwbouw van bedrijfsgebouwen.
Als lijsttrekker ben ik er ontzettend trots op dat we het
voor elkaar hebben gekregen om zoveel verschillende
Beekse gezichten op onze kandidatenlijst te krijgen.
Met daarbij ook nadrukkelijk ruimte voor nieuwe
kandidaten, op verkiesbare plekken en respect voor
bestaande kennis.
Daardoor kunnen wij de komende raadsperiode op een
sterke manier laten zien waar wij als lokale partij BBB-NDB
voor staan.
Dat kan alleen met uw steun: Samen Vooruit!
Met vriendelijke groet,
Hub Schoenmakers
Wethouder

