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Voor u ligt het verkiezingsmagazine van D66 Leudal. 

Met dit magazine willen we u meenemen in onze
plannen voor de komende jaren.
Doordat we als D66 Leudal enorm zijn gegroeid,
gaan we de verkiezingen in met een
indrukwekkende lijst van 50 kandidaten. 
Met trots kan ik u vertellen dat we een zeer diverse
lijst met o.a. veel jongeren en vrouwen vanuit heel
Leudal hebben kunnen samenstellen. Al bladerend
zult u niet alleen meer te weten komen over onze
standpunten, maar juist ook over de mensen die
deze uitdragen.

Wat onze plannen zijn leggen onze kandidaten
verderop in dit magazine graag aan u uit. Daarnaast
blikken we met u terug naar wat we de afgelopen
jaren in het gemeentebestuur hebben bereikt. 

Als lezer van dit magazine nodig ik u van harte uit
om uw mening te geven. Dit kan door contact met
ons op te nemen en zeker ook door het uitbrengen
van uw stem tijdens de verkiezingen. 

Als afdelingsvoorzitter van D66 Leudal en
Maasgouw wens ik u namens het volledige bestuur
veel leesplezier.
 

Peter Everts 

Beste inwoners van Leudal,  
Op maandag 14, dinsdag 15 of woensdag 16 maart
mag u weer naar de stembus voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Dit jaar kan dit net
zoals bij de Tweede Kamerverkiezingen verspreid
over 3 dagen. Het stelt u als inwoner hopelijk in de
gelegenheid om uw stem te laten horen. 

In Leudal staan wij voor enorme uitdagingen. Het
zijn de uitdagingen voor onze toekomstige
generaties Leudalnaren. We willen onze
basisscholen in de dorpen open houden, het
woningtekort aanpakken, de klimaatcrisis bestrijden
en onze agrarische sector weer een eerlijke
boterham laten verdienen. Die uitdagingen vragen
om een stevig D66-geluid in Leudal.

Voor u ligt het verkiezingsmagazine van D66 Leudal.
In het magazine proberen wij u een zo goed mogelijk
beeld te geven van onze partij, onze kandidaten en
onze standpunten voor de komende 4 jaar. 

Wij staan voor een gemeente waar we durven te
vernieuwen, waar we iedereen vrij laten, maar
niemand laten vallen. Hopelijk mag mijn partij op 14,
15 of 16 maart op uw steun rekenen!  

Jort Raemakers 
 

Lijsttrekker D66 Leudal Afdelingsvoorzitter 
D66 Leudal & Maasgouw



Een gemeente met tevreden inwoners
(communicatie) 

Betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen

Een gemeente met goed onderwijs

Behoud van basisscholen in ieder dorp, wij steunen openbaar onderwijs
S.G. Sint Ursula krijgt een multifunctioneel nieuw gebouw voor alle onderwijsvormen
zodat de school in Leudal blijft
D66 is voorstander van goede bibliotheekvoorzieningen

Leudal heeft katholiek en openbaar basisonderwijs, speciaal onderwijs, onderwijs voor
ernstig meervoudige beperkte leerlingen en middelbaar onderwijs. Deze scholen vragen
ook een gemeente, die staat voor goed kwalitatief onderwijs. Om een gemeente te zijn,
waar kwalitatief onderwijs de norm is, wil D66 de komende periode inzetten op de
volgende zaken:
 

Evenwichtig en betaalbaar woningaanbod: 1000 woningen erbij in Leudal, in alle dorpen
Zelfbewoningsplicht van minimaal 5 jaar
Ruimte voor lokale initiatieven en wooncollectieven

Er is ook in onze gemeente een tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen. Huizen
worden steeds duurder en de doorstroom stagneert. Wij willen graag dat ouderen, die
kleiner willen wonen, ruimte kunnen maken voor starters. Zij moeten dan een betaalbare
woning kunnen vinden in Leudal. Wij willen de woningtekorten terugdringen en ervoor
zorgen dat iedereen in Leudal een plek kan vinden om te wonen. Dit willen wij doen zonder
verlies van waardevolle natuur of aantasting van onze leefomgeving. Daarom wil D66
inzetten op een evenwichtige woningbouw. Om een gemeente te blijven, waarin het fijn
wonen is, wil D66 de komende periode (2022-2026) inzetten op de volgende zaken:
 

 Inwoners krijgen binnen 2 werkdagen een reactie met daarin de verwachte
reactietermijn
 Om de communicatie te verbeteren stimuleert D66 de komst van een weekkrant
 De wekelijkse collegevergadering wordt gehouden in de dorpen

Veel inwoners zijn niet tevreden over de communicatie met de gemeente en de
afhandeling van verzoeken. Wij willen dat er positief gesproken wordt over de gemeente.
Wij willen de gemeente zijn, die 16 unieke dorpen met elkaar verbindt tot de gemeente
Leudal. Daar waar inwoners tevreden kunnen zijn over datgene wat de gemeente doet en
zegt. Daar waar we het goed voor elkaar hebben! Om de communicatie van de gemeente
met inwoners te verbeteren wil D66 de komende periode inzetten op de volgende
zaken: 
 

 

Hieronder worden de meest belangrijke
thema's, waar D66 nu en in de toekomst
plannen voor maakt, toegelicht. Per thema
wordt er uitgelegd waar onze focus op ligt
en worden concrete  zaken met jullie
gedeeld. 

Bent u benieuwd naar de rest van onze
standpunten? Scan de QR-code voor alle
thema's van het verkiezingsprogramma. Uitgelichte Thema's 



Uitgelichte Thema's 

Een gemeente waarin het fijn leven is, nu en in

de toekomst (duurzaamheid)

Stimuleren van kleinschalige lokale initiatieven voor energiebesparing en duurzame
energie 
Energietransitie wordt eerder dan 2050 mogelijk voor alle inwoners
Een fonds voor groene daken en het inruilen van grijs voor groen

Leudal heeft ca. 36000 inwoners en een oppervlakte van 165 km2. Dat betekent, dat er
naar Nederlandse begrippen nog veel ruimte is. Wij willen die ruimte zo goed mogelijk
benutten, met respect voor mens en natuur. Het is fijn leven in onze gemeente en dat
willen wij graag zo houden. Om een gemeente te blijven die vooroploopt op gebied
van duurzaamheid, wil D66 de komende periode inzetten op de volgende zaken: 
 

 
 
 

Een gemeente die jou laat ondernemen  

Bedrijven, die willen uitbreiden worden daar waar mogelijk geholpen
Er komt een maandelijks inloopspreekuur voor ondernemers
Ondernemers uit Leudal krijgen voorrang bij de mogelijke aanschaf van een gemeentelijk pand
of grond. Bij de inkoop van de gemeente Leudal wordt altijd eerst gekeken binnen de
gemeentegrenzen 

Leudal kent vele ondernemers. Van klein tot groot, van de schoonheidsspecialiste in Hunsel
tot BASF in Nunhem. Leudal kent zo’n 3.500 ondernemers. Deze duizenden ondernemers
vragen om een gemeente, die staat voor een goed ondernemersklimaat. Om een gemeente
te worden, waar ondernemers kunnen ondernemen, wil D66 de komende periode (2022-
2026) inzetten op de volgende zaken: 
 

 

Samen aan de slag met onze agrariërs (buitengebied)

Een sterke visie, adequaat beleid en concrete plannen t.b.v. verduurzaming van de
agrarische sector
Agrariërs praktisch ondersteunen bij de transformatie naar circulaire en natuurinclusieve
landbouw 
Faciliteren en ondersteunen van initiatieven, gericht op duurzaamheid, verbreding en
investeringen in de sector

Leudal is een echte plattelandsgemeente. Daar zijn wij ontzettend trots op! De agrarische sector
bepaalt voor een groot gedeelte de inrichting én de leefbaarheid van het buitengebied van onze
gemeente. Agrariërs zijn de laatste jaren meer en meer klem komen te zitten tussen de belangen
van banken, de agrarische industrie en consumenten en de overheidsmaatregelen. Daarnaast en
daardoor zijn er problemen met de bedrijfsopvolging. Als D66 ondersteunen wij de visie dat
verduurzaming van de agrarische sector noodzakelijk is om Nederland leefbaar te blijven
houden. D66 wil het buitengebied verder ontwikkelen door in te zetten op de volgende zaken:
 

 
 



"We maken van Leudal een gemeente waarin iedere inwoner zich

gehoord en begrepen voelt, een gemeente waarin politiek leuk

wordt voor iedereen." 
Jort Raemakers is 25 jaar oud, geboren en getogen in
Neer. Jort fungeert als lijststrekker van D66 Leudal, waar
hij zich volwaardig inzet voor de progressieve partij. 

De passie en interesse voor politiek is bij Jort al op
vroege leeftijd ontstaan. Oudere broer en inmiddels
Tweede Kamerlid, Rens Raemakers, was dan ook een
groot voorbeeld en inspiratiebron voor Jort. “Rens werd
in 2013 lijstrekker van de D66 in Leudal, in 2014 kwam hij
in de gemeenteraad en weet je; dan ga je tóch naar je
eigen broer kijken. Met wie zit hij telkens in
vergaderingen? Wie zijn z’n politieke tegenstanders? Wat
is het netwerk waarin hij zich begeeft en wat zijn de
onderwerpen? Als je dat gaat volgen, begin je daar ook je
eigen mening over te vormen”, vertelt Jort in een
interview.

Hij kwam er al snel achter, dat de gemeenteraad van
Leudal wel een vernieuwende boost kon gebruiken. Toen
zijn broer in 2017 vertrok en Tweede Kamerlid werd, bleef
Jort de fractie helpen. “Ik wilde niet gezien worden als de
opvolger van Rens en op deze manier naar voren
geschoven worden. Ik ben toen eerst campagneleider
geworden, en vanaf April 2018 werd ik voorzitter van D66
Leudal & Maasgouw. Ik had hierbij nog niet het idee om
uiteindelijk te gaan fungeren als lijsttrekker in 2022."

Onze lijsttrekker!

Hoe rol je hier dan in?
“Op het moment dat ik mensen aan het mobiliseren was
om actief te worden binnen onze partij en ik hen
motiveerde, merkte ik dat het begon te kriebelen om mij
kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap, in het
voorjaar van 2021.”

Wat wil je bereiken als lijsttrekker voor D66 en als
gemeenteraadslid?
“Ik wil dat Leudal een gemeente wordt waarin politiek
leuk wordt voor iedereen”. Volgens Jort zal er plaats
gemaakt moeten worden voor een nieuw
bestuurssysteem, waarin jong en oud, man of vrouw, op
een vriendelijke en prettige manier met elkaar kunnen
vergaderen. “Wij willen hiervoor zorgen door onze partij
allereerst uit te breiden; hoe groter onze partij hoe meer
progressieve politiek." Ook kunnen andere vormen van
vergaderen een middel zijn om de traditionele politiek
nieuw leven in te blazen, geeft Jort aan. "We zien steeds
meer jeugd die zich geprikkeld voelt om betrokken te
raken bij onze partij, daar zijn we ontzettend blij mee.
Ook een goede samenwerking met andere partijen, zal
zeer bevorderend zijn voor de verbetering van het
politieke landschap in Leudal."

"Een goede samenwerking

met andere partijen zal zeer

bevorderend zijn voor de

verbetering van het politieke

landschap " 

Jort Raemakers,  
nummer 1 op de lijst (Foto: Robert Sanders)



Over het wonen in Leudal
“Naast het belang van het geluk van de inwoners en de
ondernemers in Leudal, heeft onze partij realistische plannen
voor een betere woningmarkt. We gaan vooral veel starters
woningen en seniorenwoningen bouwen. Er zijn vandaag de
dag tal van mogelijkheden om deze zo effectief en rendabel
mogelijk te realiseren. Denk hierbij aan ‘tiny houses’, of ‘prefab-
woningen’. Starters willen op een gegeven moment gewoon iets
voor zichzelf, gewoon een eigen plekje. In 2040 wordt er
volgens de berekeningen een overschot verwacht op de
woningmarkt. Zaak is dan ook om met de kennis van nu,
stappen te ondernemen en op tijd in te spelen op dat feit.”

"Al met al, wil ik er sámen met mijn team voor zorgen dat de
inwoners en ondernemers zich gehoord, en begrepen voelen in
onze gemeente. We willen de inwoner zich trots laten voelen op
het dorp/ omgeving waar zij wonen door de cohesie te
behouden en verbinding te bekrachtigen met- en voor elkaar."

“Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.”

Wat zal jij hier in het bijzonder voor willen betekenen? 
“Wat ik het belangrijkste vind, is dat de gemeente een
gemeente moet zijn die bereikbaar is voor haar inwoners.
De communicatie vanuit de gemeente naar de inwoners, is een
belangrijk punt dat overduidelijk beter kan. Het is natuurlijk een
grote gemeenschap met zestien dorpen, maar de eenheid valt
regelmatig weg. De verbinding tussen deze zestien dorpen is,
en met name in deze tijden, zó belangrijk! We willen dat
iedereen tevreden is binnen Leudal: een gemeente waar men
van mag zeggen dat het prettig wonen is, waar men zich veilig
voelt en vooral waar men gelukkig is."

"Niet alleen voor inwoners valt er voor de gemeente het een en
ander te verbeteren. Ook bij de communicatie met
ondernemers ontbreekt het aan een stukje empathie", aldus
Jort. “Ik ben ervan overtuigd dat: als de gemeente meer samen
werkt en zich wat meer in een ander kan verplaatsen, dit
bijdraagt aan een verbetering van de communicatie en daarbij
een kwaliteitsimpuls van het ondernemen”.

Jort Raemakers
Lijsttreker D66 Leudal

De komende jaren komt mijn fractie graag met u in contact! 
Stuurt u ons gerust een e-mail op info@d66leudal.nl



"Ik kom op toffe plekken
en doe super veel leuke
dingen"

"Iedereen die denkt dat politiek voor oudere

mensen is, zal ik eens wakker schudden. " 

"Graag stel ik mij aan jullie voor. Ik ben Romy van Heur,
23 jaar oud, geboren in Weert en woon in het gezellige
Baexem. Ik ben de nummer 2 van D66 Leudal. Na mijn
studie ‘ruimtelijke vormgeving’ aan het Sint Lucas volg
ik nu de opleiding Ondernemerschap en
Retailmanagement aan de Fontys Hogeschool. 

Een van de belangrijkste standpunten waar ik mij voor
in wil zetten is het ondernemerschap in Leudal. Als de
dochter van de eigenaar van aannemersbedrijf Van
Heur in Baexem, is het ondernemen mij met de paplepel
ingegoten. Daarom wil ik met mijn overtuigingskracht en
mijn frisse blik, de communicatie tussen de ondernemer
en de gemeente verbeteren.

Bij de verkiezingscampagne van D66 Leudal ben ik
natuurlijk al lang betrokken. Diversiteit en openheid
binnen onze partij maar ook in de gemeenteraad vind ik
belangrijk. Met mijn stem en positie ga ik meer jongeren
bij de politiek betrekken. Aan de lokale politiek moeten
meer vrouwen mee doen.

Gemeente en inwoners moeten meer samenwerken. Ik
vind Leudal een prachtige gemeente, maar toch hoor ik
vaker inwoners klagen: 'Dan denk ik bij mezelf volgens
mij is het beleid niet verkeerd, maar de communicatie
naar de inwoners moet beter'. 

We moeten de inwoners, die zich dagelijks inzetten
voor een mooier en beter Leudal, juist onderstéunen en
hen het gevoel geven dat de gemeente naast hen staat.
Hiervoor ga ik mij de komende jaren inzetten. Het
prikkelt mij enorm om aan de slag te gaan voor alle
verenigingen en ondernemers in ons prachtige Leudal."

Wat betekent D66 voor jou?
"D66 is voor mij de partij die oog heeft voor iedereen.
De partij met een brede focus voor jong en oud. Het is
de partij in Leudal die klaar staat voor ondernemers. De
partij die duidelijke plannen heeft op gebied van
duurzaamheid. De partij die er is voor de starters en
senioren die verdwaald zijn op de woningmark. De partij
die iedereen met elkaar verbindt. Kortom, een partij
voor iedereen."

Hoe denk je meer jeugd aan te trekken en te
prikkelen?
"Ik ben natuurlijk zelf erg enthousiast en trots op mijn
positie als nummer 2. Ik vind het geweldig om als jonge
vrouw te praten en te discussiëren over allerlei thema’s
en hoop dat ik met mijn enthousiasme en progressieve
houding veel jongeren met me mee krijg.

Politiek is niet saai en zeker niet alleen voor oudere
mensen. Ik ben nu een tijdje actief binnen de partij en
kom zo ontzettend veel leuke mensen tegen. Ik kom op
toffe plekken en doe super veel leuke dingen. Uiteraard
vergaderen we maar met een enthousiast clubje
organiseren ook allerlei activiteiten zoals borrels en
etentjes. Zo leren we iedereen op een andere manier
kennen.

Afgelopen maand hadden we bijvoorbeeld een foto
shoot op kasteel Aldenghoor, in Haelen. Je komt echt
op nieuwe plekken, ziet weer nieuwe mensen en je
brainstormt over allerhande zaken. Zo kom je weer tot
hele leuke nieuwe ideeën. Dus naast het feit dat je je
inzet voor de gemeente, leer je er ook nog eens super
veel van! De mensen die denken dat politiek voor
oudere mensen is, zal ik met mijn plekje op de lijst toch
eens wakker schudden!”

Romy van Heur

Romy van Heur, 
nummer 2 op de lijst 



Wat zijn jouw ambities hierin?
"Nou, mijn persoonlijke droom is om van de wereld een betere plek te
maken. Dit wil ik het liefst doen door op te komen voor duurzame
producenten. Ik ben van huis uit opgegroeid op de biologische tuinderij van
mijn ouders. Onderwerpen zoals circulaire economie, duurzaam
bodemgebruik en biodiversiteit zijn er bij mij dan ook met de paplepel
ingegoten.

In de huidige samenleving denken veel mensen dat alles goedkoop en snel
overal beschikbaar moet zijn. Ze vergeten hoeveel tijd en wat voor proces er
aan vooraf gaat, voordat die ene bieflap op je bord ligt of voordat dat ene
pakketje, waar je zolang op hebt gewacht, op de deurmat ligt. Ik doe niets
liever, dan mensen zich hiervan bewust maken. Met mijn enthousiasme kan
ik dat zeker bereiken."

Is dit dan ook de reden waarom jij je wil inzetten binnen de partij? 
“Ja, precies dit is de reden waarom ik me tijdens de verkiezingen wil
inzetten voor de D66 Leudal. Hierin wil ik bewijzen dat onze partij
vernieuwend, innovatief en uitdagend is! Op deze manier gaan wij ervoor
zorgen dat het lamlendige stigma rondom Leudal verdwijnt, en er
progressief actie ondernomen wordt voor alle inwoners.”

Hi Allen! 
"Mijn naam is Pauline en ik kom oorspronkelijk uit het mooie Neer. Ik ben 22
jaar oud en ik zit nog midden in mijn studie carrière. Ik heb namelijk mijn
Bachelor Politicologie afgerond in Den Haag en begin aankomend schooljaar
aan de Master Economie en Beleid in Wageningen. 
Vanwege mijn studie heb ik al 3,5 jaar in de Randstad gewoond. Daar heerst
heel erg het idee dat je als 'jongeren geen toekomst kunt hebben in een
klein Limburgs dorpje’. Als Limburgse in hart en nieren ben ik het hier
natuurlijk totaal niet mee eens en wil ik het tegendeel bewijzen!"

Pauline Peeters (22) stelt zich

even aan jullie voor...

Christine Houben: onze ecologische kandidate  

Christine Houben is 53 jaar en woont in het prachtige
Hunsel. Ze heeft twee kinderen. Met haar sterke identiteit
en empathische karakter staat ze maar liefst op de zevende
plaats van onze kieslijst! Christine groeide op in het
buitengebied en runde jarenlang een pluimvee bedrijf.
Momenteel werkt Christine bij een ecologisch bedrijf.

Waarom vind je politiek leuk?
"Politiek heeft mij altijd al geïnteresseerd. In je leven kom je
vaak met politiek in aanraking. Het kan over jezelf gaan maar
ook over grote en kleine dingen zoals de verlichting van je
straat. Je krijgt hoe dan ook met politiek te maken. Die
verbinding is versterkt doordat ik zelf jaren lang een agrarisch
bedrijf heb gerund, waarin je geheel afhankelijk bent van
regelgeving, interpretaties en gemeentelijke afspraken",
vertelt Christine. "Daarnaast ben ik opgegroeid op een
agrarisch bedrijf, dus van jongs af aan heb ik veel mee
gekregen over bijvoorbeeld vergunningen en milieu
afspraken."

Wat bedoel je met juiste informatie?
"Nou er wordt al snel veel geroepen naar agrariërs. Ik heb veel
op consumenten beurzen gestaan om goede informatie te
verstrekken. Daaruit bleek dat consumenten niet goed op de
hoogte zijn van de enorme hoeveelheid regels die er in
Nederland gelden voor agrarische bedrijven. Agrariërs zijn dus
heel sterk afhankelijk van besluiten die gemeentes nemen. Zelfs
als ecologisch agrarische bedrijf hebben we daar last van. Hier
ontstond mijn drive om een bijdrage te leveren aan de
gemeentelijke politiek. Dit doe ik niet alleen voor mezelf maar
voor iedereen."

Wat is je ervaring hierin?
“Het zijn niet altijd gemakkelijke situaties geweest
waarin ik mij als agrariër bevond. Vaak onbegrip vanuit
de gemeente en inwoners, wat te maken had met
miscommunicatie en onvoldoende kennis van zaken. Ik
denk dan: je kunt daar over blijven mopperen.
Verstandiger is het om je eigen steentje er aan bij te
dragen door er voor te zorgen dat er een beslissing
genomen op basis van de juiste informatie.”

Lees het hele interview met
Christine Houben hier! 

 

Eigenlijk staat dit allemaal in verband met juiste communicatie
he?
"Precies, een juiste communicatie is de basis van goed bestuurlijk
functioneren. Als D66 Leudal vinden we het belangrijk om uit te
kunnen leggen waarom een besluit wel of niet genomen wordt.
Als we kunnen uitleggen waarom het besluit genomen is
voorkomen we miscommunicatie en de goede informatie kan
soms ook eyeopener zijn."

Pauline Peeters, 
nummer 31 op de lijst 

Christine Houben, 
nummer 7 op de lijst 







Onze kandidaten 
Jort Raemakers, Neer (25) 

.

Romy van Heur, Baexem (23) 
"Communicatie voor jong en oud, met deze gemeente
naar Goud" 

"Ik sta open voor een transparante politiek" 

Leo Schouten, Heythuysen (64) 

"Jort Raemakers is 25 jaar oud, geboren en getogen in Neer. Hij
werkt als accountmanager. Passie en interesse voor politiek is bij
Jort al op vroege leeftijd ontstaan. Rens Raemakers, zijn oudere
broer en inmiddels Tweede Kamerlid, is een groot voorbeeld en
inspiratiebron voor Jort. "De gemeente moet weer bereikbaar worden
haar inwoners door betere communicatie. Ik wil er samen met onze
partij voor zorgen dat de inwoners, ondernemers en woningzoekenden
zich gehoord en begrepen voelen. Hoe groter D66 Leudal wordt hoe
meer progressieve politiek we krijgen in onze mooie gemeente."

"Voor een mooier en beter Leudal"

Romy van Heur is 23 jaar oud en woont in het gezellige Baexem. Ze
is studente Ondernemerschap en Retailmanagement aan
Hogeschool Fontys. Als de dochter van aannemersbedrijf Van Heur
wil ze met haar frisse blik de communicatie tussen de ondernemers
en de gemeente verbeteren. “We moeten de inwoners die zich
dagelijks inzetten voor een mooier en beter Leudal onderstéunen. De
mensen die denken dat politiek voor oudere mensen is, zal ik met mijn
tweede plek op de lijst eens wakker schudden!”

Leo Schouten is 64 jaar en woont in Heythuysen. Hij is getrouwd,
heeft twee kinderen en werkt bij de universiteit van Maastricht. D66
trekt hem aan vanwege haar standpunten m.b.t. de natuur en het
milieu. "We moeten zuinig omgaan met onze wereld: er is een
tweedeling ontstaan tussen mensen die het goed hebben en mensen die
de boot hebben gemist. De laatste groep dreigt af te haken. Ik kan dat
niet alleen veranderen, maar ik ga wel een klein steentje daaraan
bijdragen.”



Robert Martens, Haelen (60) 
"Vraag niet wat Leudal kan doen voor jou maar wat jij
kunt doen voor Leudal" 

André Kierkels, Neer (69) 
"Om de eerste te zetten hoef je niet de hele weg te kennen.
Dus... DURF buiten de lijntjes te kleuren en dit vooral
toepassen op burgerinitiatieven op elk gebied dan ook." 

Rinke de Wit, Horn (59) 
"Je dorp is je thuis! Met een huis voor jou, een school
voor je kinderen en een gemeente die naar je
luistert!" 

Rinke de Wit is 59 jaar oud en woont met Jacqueline in Horn. Zijn
twee dochters studeren in Den Haag en Maastricht. Rinke is
zelfstandige in de zorg. “D66 is ook in Leudal mijn partij. D66 is
liberaal èn sociaal. De vrijheid om zelf mijn leven in te richten is het
belangrijkste in mijn bestaan. Daar moet ruimte voor zijn. Inwoners
moeten ook meer inspraak krijgen. De afstand tot de politiek is veel te
groot. Dit moet veranderen. Niet voor niets zeggen we bij D66 Leudal
‘Durf te vernieuwen!'".

André Kierkels is 69 jaar, getrouwd en woont al 40 jaar in Neer. Hij
heeft twee dochters en 4 kleinkinderen. Andre is al 12 jaar raadslid
in Leudal, waarvan 4 jaar voor D66 Leudal. “Als je iets wil veranderen,
dan moet je zorgen dat je erbij bent. Durf fouten te maken, en reken
ook niemand hierop af. In de politiek gaat het om het bereiken van
doelen die ertoe doen.” Als D66-senior, maar zeer jong van geest wil
hij er nog vier jaar voor gaan. 

Robert Martens is 60 jaar en woont met zijn vrouw Petra in Haelen.
Robert heeft 2 kinderen en is onze D66-wethouder.  Als wethouder
is hij verantwoordelijk voor Openbare Ruimte, zoals wegen,
riolering en openbaar groen, Natuur, Onderwijs en Kinderopvang,
Kunst en Cultuur en Watermanagement. “Over de toekomst heeft
D66 Leudal duidelijke ideeën. En dus niet ieder keer van geval tot geval
besluiten nemen. Ik hoop daarom echt dat we met de vele jongere en
vrouwelijke kandidaten van D66 Leudal de gemeente vernieuwen.”

Onze kandidaten 



Roy Bastian, Haelen (23) 

"Voor een jonge, groene en vernieuwende blik in de
gemeente Leudal" 

Job van den Kerkhof, Roggel (18) 

Christine Houben, Hunsel (53) 
"Gemeente Leudal, een gemeente waar iedereen
telt!"

Christine Houben is 53 jaar en woont in Hunsel. Ze heeft twee
kinderen en werkt bij een ecologisch bedrijf.  Christine heeft een
sterke identiteit en empathisch karakter. Ze heeft een sterke
binding met gemeentelijke politiek, mede omdat ze zelf een
agrarisch bedrijf had. Door verkeerde informatie is er vanuit
inwoners en gemeente onbegrip over de agrarische sector. "Het is
belangrijk dat een beslissing genomen wordt met de juiste voorlichting.
Daar zit mijn drive om mijn eigen bijdrage te leveren in een politieke
rol.”

Job van den Kerkhof woont in Roggel en is 18 jaar oud. Job
fantaseerde wel eens hoe het zou zijn om in de Tweede Kamer te
zitten naast Alexander Pechtold. “Daarom heb ik de stap genomen
om betrokken te raken bij de politiek. “Toen ik hoorde dat er veel
jongere raadsleden stopten dacht ik: dan schuif ik mezelf naar voren. Ik
wil dat jongeren in Leudal blijven wonen. Ik wil het woningprobleem
oplossen en zorgen dat Leudal duurzamer wordt en dat er beter op het
milieu wordt gelet.”

Roy Bastian is 23 jaar oud en komt uit Haelen. Hij werkt als
fysiotherapeut. “Inwoners weten niet hoe breed de politiek is. En dat
wij, met name de jongere generatie, onze eigen toekomst kunnen
uitmaken. De keuzes die gemaakt worden en die de toekomst bepalen,
hebben we zelf in handen. Ik wil mij vooral inzetten voor de starters en
ondernemers. Als er meer verjonging komt in de Leudalse politiek, dan
is dat een verrijking. Je weet wat ze namelijk zeggen; De jeugd is de
toekomst.”

"Meer woningen voor starters in de gemeente
Leudal" 

Onze kandidaten 



"Leudal moet niet alleen een groene, maar ook een culturele
en kunstzinnige gemeente worden waarin onderwijs en
behoud van bibliotheken gewaarborgd worden" 

Andre van Staalduinen, Heythuysen (75) 

Joost Wijen, Kelpen-Oler (25) 

Corrie Koolen, Ell (66) 
"We zijn er voor de burgers!" 

Corrie Coolen is 66 jaar en woont in Ell. Corry is altijd al
geïnteresseerd geweest in maatschappelijke vraagstukken en in
politiek.  Het klimaat, de woningbouw, ethische vraagstukken, de
zorg en gelijkheid van mensen vindt ze belangrijke thema’s. “Ik denk
dat de woningbouw breder bekeken moet worden. Naar mijn mening
zijn er veel meer alternatieven mogelijk. Wat ik ook van belang vind bij
onze politici, is dat ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Alleen
dan ben je in mijn ogen geloofwaardig.”

Joost Wijen is 25 jaar oud en woont in Kelpen-Oler. “Sinds mijn 18e
voel ik mij al betrokken bij de politiek. Kelpen-Oler heeft zich als klein
dorp, lang onzichtbaar gevoeld. De gemeente zagen wij niet. De fusie
van voetbalclubs is natuurlijk een paradepaardje voor de gemeente
geweest. Als voetballer en jeugdleider ging dit proces mij zeer aan het
hart. Dit was het moment waarop de gemeente pas echt zichtbaar werd
en ik begreep wat ze eigenlijk doen voor ons als inwoners.”

"Ik wil graag in Leudal  blijven wonen." 

Andre van Staalduinen is geboren in het Westland maar woont
samen met zijn vrouw al ruim veertig jaar in Heythuysen. Na zijn
werk als zelfstandig Retail adviseur is hij zich bezig gaan houden
met kunst, koken en bakken. “Leudal moet niet alleen groen kleuren
maar ook blijven werken aan kunstvormingen en ondersteuning blijven
geven aan cultuur, de bibliotheken, onderwijs in elk dorp. De afstand
overheid –bevolking is volgens mij te groot en zorgt voor wantrouwen
ten opzichte van elkaar, jammer.”

Onze kandidaten 



Rens Raemakers is het bekendste lid van D66 Leudal.
Begonnen als fractievoorzitter in de gemeenteraad, zit hij
nu voor een tweede periode in het machtscentrum van de
Nederlandse politiek. In de Tweede Kamer houdt hij zich
namens D66 met name bezig met jeugdzorg. Dat deed hij
eerder in de lokale politiek van Leudal ook al. Dat past
goed bij Rens, want onrechtvaardigheid is zijn drive om
politiek actief te zijn.  

D66 Tweede Kamerlid Rens Raemakers: “Ik kan iets betekenen voor

alle inwoners van Nederland. Dat voelt enorm goed” 
Rens Raemakers  

"Ik wil kinderen niet onnodig naar

jeugdzorg moeten laten

verhuizen"

En hoe kwam je bij D66 terecht? 
“Op mijn middelbare school Sint Ursula was ik veel bezig
met debatteren. Ik sloot mij destijds ook aan bij een
debatclub. Toen in 2006 Geert Wilders in opkomst kwam,
viel mij op hoe Alexander Pechtold (toen fractievoorzitter
D66 in de Tweede Kamer, red.) tijdens debatten tegen
Wilders in ging. De manier waarop hij beargumenteerde en
sterk reageerde, inspireerde mij om me ook bij D66 aan te
sluiten."

Wat voor standpunten hebben je getriggerd in Leudal? 
“Als raadslid was ik altijd veel bezig met jeugdzorg.  Niet
alleen binnen jeugdzorg, maar ook voor andere activiteiten
als het verenigingsleven en de bibliotheken, hebben wij
ons, als D66, destijds hard gemaakt. We maakte ons hard
voor een eerlijk verloop van processen, want niet alles ging
er altijd even eerlijk aan toe. Samen met Kaj Beurskens heb
ik toen actiegevoerd tegen de ‘achterkamertjes-politiek’.
We ondervonden dat de coalitie veel besluiten in haar
eentje nam en er slecht geluisterd werd. Dat is geen
politiek, politieke besluiten maak je samen! Er ontstaat een
afstand wanneer zaken onder het tapijt worden geveegd en
dat moet voorkomen worden. Ik denk dat er hierdoor wel
meer transparantie is ontstaan binnen de gemeente.”

Hoe ervaarde je de stap om op jonge leeftijd van de lokale
naar de landelijke politiek te gaan?
“Ik was toen 25 jaar en daarmee de jongste politicus in de
Tweede Kamer. Ineens ben je verantwoordelijk voor
problemen, die spelen in het hele land. Bij mijn portefeuille
moet je dan denken aan jeugdzorg, armoedebeleid en de
zorg in het algemeen. Dat was niet altijd even makkelijk,
want het zijn onderwerpen die heel ingrijpend kunnen zijn
voor mensen. 

Wat zijn je ambities verder als Kamerlid?
“Op gebied van jeugdzorg maak ik me hard voor het
belang van de kinderen. Het komt in Nederland relatief
vaak voor dat kinderen uit huis worden geplaats. Ik wil de
komende tijd gaan onderzoeken of dat niet minder kan.
Om kinderen niet overbodig naar gesloten jeugdzorg te
laten verhuizen. Deze omslag is vaak heel ingrijpend voor
kinderen en naar mijn mening wordt het perspectief van
kinderen hier nog te weinig in kaart gebracht. Er is voor
2022 dan ook ruim 1,3 miljard euro extra beschikbaar
gemaakt voor jeugdzorg en jeugdpsychiatrie. Buiten dit
onderwerp zijn er nog vele standpunten waar we hard
werken aan het optimale welzijn van iedere inwoner. En
dát vind ik net het mooie aan D66: we zijn er mèt en vòòr
iedereen. En dat laten we ook zien!”

Ondanks de zwaarte van de materie en het feit dat lang
niet alles zonder slag of stoot verliep, voelde het natuurlijk
enorm goed om energie te steken in deze zaken.
Daarmee kon ik iets goeds doen voor alle inwoners in ons
land. Dit gééft je ook enorm veel energie. Je voert ineens
debatten in de plenaire zaal. Veel mensen uit Leudal
kwamen op bezoek in Den Haag. Ik mocht die rondleiden
door de Tweede Kamer. Er zijn veel groepsfoto’s gemaakt
in de prachtige oude bibliotheek van het parlement. Het
delen van deze momenten met oud-collega’s en vrienden
uit Leudal op die jonge leeftijd is dan ook onbeschrijflijk.
Er is ook een keerzijde. Je zit in Den Haag in het centrum
van de macht. Dat is een roerige omgeving met een hoge
werkdruk. Je moet vaak tot in de nacht debatteren en
hebt te maken met bedreigingen. Dat maakt best wat in je
los op jonge leeftijd. Maar deze keerzijde wordt
ruimschoots overtroffen door de vele gelukkige
momenten die ik meemaakte.“



Wethouder Robert Martens: "Het gemeentebestuur

in Leudal kan en moet anders"

Dit zei president John F. Kennedy tijdens zijn inauguratie
speech in 1961. En dit is waarom Robert Martens lid is
van D66 Leudal.

"Heel veel mensen klagen over het functioneren van de
gemeente en de gemeenteraad, maar als je diegene
vraagt om zelf politiek actief te worden dan wordt
daarvoor bedankt.” Vertelt Robert Martens, wethouder
van Gemeente Leudal en actief D66-lid. Robert geeft aan
zelf ook een en ander kritiek te hebben gehad over het
functioneren van de gemeente en haar bestuur; “Om dat
te veranderen ben ik zelf lid geworden en uiteindelijk
zelfs lijsttrekker geworden van D66 Leudal in 2018." 

Wat viel je op aan het toenmalige gemeentebestuur?
“Ik miste vooral een duidelijke visie op de toekomst
vanuit de gemeente. Daarnaast miste ik op bijna alle
terreinen een, op dié visie gericht, beleid. Eigenlijk werd
van geval tot geval besloten wat voor actie de gemeente
ging voeren. Bovendien waren die besluiten vaak ook
nog tegenstrijdig met elkaar. Zo vertelt Robert dat het
overtreden van regels nauwelijks aangepakt werd.
Overtreders werden daarentegen juist beloond. “Om een
voorbeeld te noemen: bij illegale verbouwingen wordt
vaak alsnog een vergunning verleend, terwijl dat
natuurlijk bestraft  moest worden”. 

“Waarom heb je voor deze partij gekozen?
“Ik heb gekozen voor D66 omdat dit bij uitstek de
onderwijspartij is en het standpunt ten aanzien van
medische ethische kwestie mij sterk aansprak. Op
gemeentelijk niveau zag ik een vorm van kerktoren
denken bij de lokale partijen: de raadsleden strijden met
name voor de belangen van het dorp waarin ze wonen.
Naar mijn mening proberen zij stemmen te trekken door
de persoonlijke belangen van sommige inwoners te
behartigen. Zelfs als dat in strijd is met het algemeen
belang. Daar heb ik echt een hekel aan."

"Als D66 Leudal waren we verrast dat we na de
verkiezingen een wethouder mochten leveren. Ik was, en
ben nog steeds, erg vereerd dat ik die wethouder mag zijn.
Ik kreeg een echte D66 portefeuille met onderwijs, natuur,
kunst en cultuur, maar ook openbare ruimte en
watermanagement." 

En wat zijn jouw persoonlijke sterktes en zwaktes hierin?  
"Mijn sterkte is voornamelijk dat ik veel kennis en ervaring
heb met het sturen op hoofdlijnen. Ik heb veel beleid
gemaakt waardoor het voor inwoners veel  duidelijker is
wat de gemeente doet en waarom. Daarbij heb ik inwoners,
organisaties en bedrijven van  Leudal betrokken. Naast mijn
kennis en ervaring kan ik ook erg ongeduldig zijn en schiet
ik wel eens uit mijn slof als het niet gaat zoals ik het wil. Als
wethouder heb ik geleerd dat er bij het nemen van
beslissingen veel meer mensen betrokken worden, daarom
duurt het soms wat langer. Daar heb ik wel mee leren
omgaan." Sluit Robert af.  

 

"Ask not what your country can do for you but ask what you can do for
your country” – John F. Kennedy 

Robert Martens, Wethouder Gemeente Leudal
nummer 6 op de lijst 



D66 BOEKT RESULTATEN,  
D66 doet mee in Leudal, in Limburg en in Den Haag voor heel Nederland. En we boeken
resultaten! D66 Leudal heeft nu drie zetels in de gemeenteraad. We zitten in het
gemeentebestuur met twee andere partijen. In Leudal levert D66 een wethouder. In het
Limburgse parlement, de Provinciale Staten, heeft D66 Limburg drie zetels. Ook in
Limburg zitten we in het bestuur met één gedeputeerde. Landelijk heeft D66 in de
Tweede Kamer 24 zetels. En ook hier neemt D66 zijn verantwoordelijkheid en doet mee
aan de regering. We hebben zes ministers en drie staatsecretarissen in het kabinet.
 
 

Plan voor 1 miljoen extra woningen in Nederland,
minimaal 80.000 per jaar;

Starters hoeven geen duizenden euro’s
overdrachtsbelasting meer te betalen;

Het ouderschapsverlof is verlengd van 5 dagen naar 6
weken;

Het salaris voor onderwijzers wordt verhoogd;

Er komt een nieuwe studiebeurs voor studenten;

Er is een vliegtaks ingevoerd als compensatie voor de
milieueffecten;

Er is een pensioenakkoord gesloten;

De donorwet is aangepast waardoor meer mensen een
orgaantransplantatie krijgen;

Wet ‘voltooid leven’ is ingediend;

Abortuswet wordt aangepast. Bedenktijd vervalt;

De klimaatwet is aangenomen;

Grote bedrijven moeten verplicht minimaal 30 %
vrouwen in directie hebben;

Overheid gaat 95 % van kosten kinderopvang betalen;

Er komt een CO2-heffing voor de industrie;

Er is extra geld voor jeugdzorg vrijgekomen om tekorten
in gemeenten terug te dringen.

30 miljoen voor lange afstand fietsroutes;

Zonneweiden op vier regionale stortplaatsen;

Jongeren betrekken bij provinciaal omgevingsplan;

Natuur inclusief bouwen bevorderen;

Kringlooplandbouw is uitgangspunt;

Cultureel klimaat in Noord- en Midden- Limburg
bevorderen;

Slimme fasering ingrepen in natuur en landschap rond
Nedcar;

Grond-, weg- en waterbouwwerken structureel circulair
aanbesteden;

Doelgerichte maatregelen nemen om waterkwaliteit te
verhogen;

Geboorteboom wordt geplant voor elke Limburgse
baby;

Instellen enquête naar bestuurscultuur in Limburg;

Promoten samen weer fit en gezond na Covid 19;

Regeling nadere subsidieregels
Gemeenschapsaccommodaties.

Landelijke resultaten D66 van de
afgelopen jaren:  

Provinciale resultaten D66 van de
afgelopen jaren:  



In onze gemeente zetten de raadsleden van D66 Leudal en
de D66-wethouder samen met de coalitiepartijen zich de
laatste jaren in voor onder meer:
 
 
 Onze coalitie is de eerste coalitie in Leudal die de vier jaar heeft volgemaakt. Hoewel dat voor D66 Leudal niet altijd

makkelijk was. Zonder D66 was dat niet gelukt;

Er zijn nog nooit zoveel woningen bijgekomen als in de laatste vier jaar: 448! En dat moeten er nog veel meer
worden;

De basisschool in Heibloem is na onderhandeling door onze D66-wethouder en met steun van de volledige
gemeenteraad overgenomen. Heibloem houdt een basisschool;

Nu probeert de wethouder samen met de gemeenteraad de basisscholen in Buggenum en Kelpen-Oler te redden;

De bouw van de school in Ittervoort kan beginnen, hoewel wij liever de school in Hunsel wilden hebben omdat de
gemeenteraad dat eerder al besloten had;

In Haelen is een school, de Heikei, voor kinderen met een meervoudige beperking geopend;
In Kelpen Oler is een nieuwe voetbal accommodatie geopend;

De huurovereenkomsten met de zwembaden in Haelen en Heythuysen zijn vijf jaar verlengd;

De kademuur in Neer als bescherming tegen hoogwater is aangelegd;

Paspoort en ID-kaart worden op verzoek thuisbezorgd;

D66 Leudal heeft tegen de aanleg van grootschalige zonneweiden in Neer gestemd;

De fietstunnel bij Horn en de voetgangersvoorziening in de fietstunnel in Kelpen-Oler worden bij de aanleg van de
N280 niet geschrapt;

D66 heeft de burgemeester opgeroepen om de horeca te ondersteunen door de terrassen te heropenen;

D66 heeft zich ingezet voor de Sjans in Neer;

D66 heeft gevraagd het aantal bladkorven te verdubbelen;

D66 heeft het plan om woningen te bouwen in Haler gesteund;

D66 heeft erop aangedrongen dat de burgemeester in Leudal ging wonen;

Na 15 jaar hebben we eindelijk een kunst- en cultuurbeleid waarbij de contributie voor jongeren gratis is en meer
geld gaat naar kunst- en cultuuronderwijs;

De subsidie voor de wielerbaan bij het Maasveld in Neer is definitief toegekend;

Er is een landschapsbiografie voor Neeritter en Ittervoort gemaakt;

We hebben gevraagd de hondenbelasting af te schaffen. En dat blijven we proberen;

In Ell wordt het oude gemeenschapshuis omgebouwd tot appartementen voor starters en is een nieuwe woonwijk
gebouwd;

In Grathem is het perceel van het bedrijf Huskens gekocht voor woningbouw;

Voor het oude gemeentehuis in Haelen en Hunsel wordt eindelijk een nieuwe bestemming gezocht.

 OOK IN LEUDAL!   



Stem 14, 15 of 16 maart op één van onze kandidaten! 
Alle informatie is te vinden op www.d66.nl/leudal


