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 Roermond 30 oktober 2017 
 

Verkiezingsprogramma en groslijst VVD Roermond vastgesteld 

De algemene ledenvergadering heeft besloten. Het resultaat mag er zijn. De VVD Roermond gaat 
campagne voeren met maar liefst 20 kandidaten. Met het verkiezingsprogramma WIJ ZIJN 
ROERMOND voelt iedereen dat het weer beter gaat met onze gemeente. De Roermondenaar wordt 
weer trots op zijn gemeente. De besluitvorming in de gemeenteraad gaat weer over de inhoud. Daar 
gaat het voor de VVD om.  
 
WIJ ZIJN ROERMOND staat voor trots. Trots op onze stad. Trots die wij als Roermondenaren graag 
met elkaar delen, maar ook buiten onze stad graag tonen. WIJ ZIJN ROERMOND staat ook voor samen. 
Samen werken aan onze stad als Roermondenaren onder elkaar en voor elkaar. Samen aan de slag! 
 
Samen aan de slag voor: 
 

 Schone wijken: hondenpoep, zwerfvuil, graffiti, dumping rondom afvalcontainers van slachtafval, 
lege conservenblikken, soms zelfs van matrassen en bankstellen worden aangepakt. Vernielingen 
worden snel hersteld. A-sociaal of overlastgevend gedrag wordt zo mogelijk door cameratoezicht 
gestraft.  

 Veiligheid: weg met de coffeeshops uit de binnenstad en invoering van het ingezetenencriterium om 
de aantrekkingskracht op drugstoeristen en de overlast verder te verminderen 

 Duurzame en rijke ecologie: stadse initiatieven, zoals geveltuintjes en verticale tuinen, om te 

vergroenen, worden gestimuleerd en gefaciliteerd.  

 Goede bereikbaarheid. 

 Een goed sociaal vangnet en toegankelijke zorg. 

 De beste MKB-gemeente van Limburg: lokale ondernemers geven kleur aan onze stad. 

 Verduurzaming door verstening of asfaltering van de openbare ruimte tegen te gaan.   

 Een moderne en dienstbare gemeente. 

 Trots: de stadsvlag of stadsbanier wappert weer in onze gemeente Roermond! 
 
De VVD wil na de verkiezingen niet 4 jaar lang moord en brand schreeuwen in de oppositie. Integendeel. 
De VVD wil met WIJ ZIJN ROERMOND de mouwen opstropen en aanpakken. Resultaten boeken die 
voor de Roermondenaar tot de verbeelding spreken. Samen met iedereen die met ons wil bouwen aan 
de toekomst van onze prachtige gemeente. Dus ook samen met de VVD’ers in het kabinet Rutte III, het 
provinciaal bestuur van Limburg en in de omliggende gemeenten. Samen aan de slag, niemand 
uitgezonderd! 
 
Het volledige verkiezingsprogramma WIJ ZIJN ROERMOND wordt gepubliceerd op de website van de 
VVD Roermond: www.vvdroermond.nl. 

Uiterlijk 1 december kiezen de leden de lijsttrekker en bepalen de volgorde op de kandidatenlijst. 

De alfabetische groslijst bestaat uit de volgende personen: 

Caris   Ron   T.T.M.R. M Roermond 
Fick-Moussaoui  Raja  R.  V Roermond 
Haen Le  Rob  R.J.R.G. M Roermond 
Hendriks  Hans  J.H.  M Roermond 
Hendrix   Arnold  A.W.A  M Roermond 
Ibrahimovic  Haso  H.  M Roermond 
Kivit van Haaften Bas  B.A.  M Roermond 
Koopman-Lyon  Sabine  S.N.  V Roermond 
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Mengelers  Ernest  E.A.E.  M Roermond 
Meuwissen  Arjan  A.F.A.  M Roermond 
Oele   Ernest  E.M.A.  M Roermond 
Pommer  Frans  F.A.M.  M Roermond 
Shaaban  Shano  S.  V Roermond 
Straus   Karin  K.C.J.  V Roermond 
Verheijden  Fort  F.R.  M Roermond 
Verstappen  Rob  R.  M Roermond 
Versteegen  Eric  E.H.M.T. M Roermond 
Wolfs   Marc  M.L.  M Roermond 
Worotikan  Dewi  S.D.  V Roermond 
Zwijnenberg  Vincent  V.G.J.  M Roermond 
 

 

Noot voor de redactie: Voor vragen over het verkiezingsprogramma kunt u contact opnemen met de 
voorzitter van de programmacommissie, Raja Fick-Moussaoui. 


