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Beste aanwezigen en luisteraars thuis,

Wij behandelen vandaag de begroting voor 2019, en kortgezegd: Weert Lokaal is zeer tevreden
hiermee. Aandacht voor klimaat en duurzaamheid, personeel en cultuur, wonen en onderwijs, het zit
er allemaal in. Gezamenlijk zullen wij enkele onderdelen van deze begroting uitlichten, waar voor ons
het accent op ligt. Met een knipoog, zodat u ook met een glimlach aan onze pitch kunt terugdenken.

Peter Küsters
Wist u dat vanavond het 'Donkere dagen offensief' begint? Wij vinden het belangrijk dat Gemeente,
Politie en inwoners samenwerken aan een veilige woon- en leefomgeving. Handhaving aan de ene
kant maar ook ondersteuning van BOA's en agenten aan de andere kant.

Pierre Emons
Knooppunten in het verkeer,
lk ervaar ze iedere dag weer.
Wanneer komt het moment, dat we mensen kunnen verblijden,
En op drie banen, naar Eindhoven kunnen rijden!
Blijven investeren in een veilige fietsinfrastructuur,
Goed voor de gezondheid, voor mens en natuur!

MorienelEngelen
Wij maken ons aljaren hard voor een bruisende binnenstad. Met ruim 600 evenementen kun je niet
meer zeggen dat er in Weert niks te doen is. Om het nog succesvoller te laten zijn moeten we beter
samenwerken. En vooral ook iedereen buiten Weert laten weten wat er allemaal te beleven is in
onze mooie stad ! Laat de binnenstad werken als een magneet voor bewoners en bezoekers!

Carlo Jocobs
Weert staat de laatste jaren stevig op de kaart.
Economie, Cultuur én onze burgemeester zijn vermaard.
Echter zorgen om geschikt personeel zijn óók in Weert zeer gegrond
Alleen áctieve samenwerking tussen Onderwijs, Overheid en Ondernemen maken het cirkeltje rond

Els Henderikx
Weert heeft een breed onderwijsaanbod, en beter nog: sterren van leraren die zich dag in dag uit
inzetten om onze kinderen te inspireren het beste uit zichzelf te halen. Wij vinden het belangrijk om
te investeren in plannen van leraren en in nieuwe onderwijsvormen.

Fatih Yücel

Als voetbalcoach zie ik het belang van samenwerken iedere week op het veld. Top dat het
binnensportbeleid en het topsportbeleid ge-update worden en er gekeken wordt naar
samenwerking! Omdat de vergaderingen in dit huis ook als topsport gezien kunnen worden, een
energiereep voor onze topsporters in de raad !
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lron Verhees

Naast groenste stad, Heerlijk Weert en Weert Respecteert geloven wij ook in Weert Participeert! Een

warme stad, waarin er zorg is voor elkaar, maar vooral ook zorg voor de kwetsbare medemensen
onder ons. lk geloof daarin, u ook?

Jaimie Briels
Wij zijn trots op .Gaaf, onze jongerenpartij. Het is belangrijk om jongeren in onze gemeente een stem
te geven, meer te betrekken bij politiek en te laten zien dat ze ook buiten verkiezingstijd invloed
kunnen uitoefenen op gemeentebeleid.

Henk van de Loo

Wie zaait zal oogstenl Het milieu heeft het zwaar. Daarom meer aandacht voor biodiversiteit en
samenwerken op het gebied van klimaat-adaptatie, alleen zo kunnen we zorgen voor een bloeiende
toekomst!

Martijn Smolenøers
Durf - out of the box - te denken bij woonvraagstukken. lk wil graag brainstormen met u over
leefbare volkshuisvesting voor álle doelgroepen. Er zijn zoveel kansen in nieuwe huisvestings- en
bouwmogelijkheden. Kan ik op u bouwen?

Roymond Houben
Als ondernemer vind ik het belangrijk om verder te kijken dan je eigen voordeur. Het maakt niet uit
of deze beker half leeg of half vol is, zolang we het maar kunnen vullen. Daar willen wij er straks met
jullie een op drinkenl

Voorzitter, ten slotte willen we het college en de ambtenaren bedanken voor het opstellen van de
sluitende meerjarige begroting. We zijn trots op onze stad, kijken met een goed gevoel naar de
toekomst en dragen dat graag samen met jullie uit. En als kers op de taart biedt Weert Lokaal alle
leden van de raad en B&W hierbij een inspiratietas aan.


