3. Femke Selders

Hoi, ik ben Femke, 40 jaar en woon in het mooie Made. In 2013 ben ik betrokken geraakt bij de
politiek en in het bijzonder Lijst Harry Bakker. De keus viel voor mij snel op deze lokale partij, daar
ging ik voor! Onze partij is een toegankelijke en transparante partij die de goede dingen doet voor
onze inwoners. Dat sprak mij aan. Blijkbaar meerdere want we stegen met de verkiezingen van 6
naar 8 zetels en dus was ik vanaf die dag raadslid. Er kwam veel op mij af, maar een eerste periode
van watertrappelen had ik overleefd. Steeds meer vond ik mijn draai en wist ook ík de goede dingen
voor de gemeente Drimmelen te doen. Een belangrijke taak als raadslid is dat je de
vertegenwoordiger ben van het volk. Ik vind dat het allerbelangrijkste. Graag hoor ik wat er leeft
onder de mensen en ik weet dat ik toegankelijk ben. Ik ben de afgelopen jaren veel benaderd en de
dingen in het lijstje hieronder komen dan ook echt van de inwoners. Samen komen tot de
mogelijkheden, lukt het een niet dan kijken we samen naar wat wel kan.
Een paar voorbeelden die ik naar voren heb gebracht in onze fractie en vervolgens aangenomen zijn
in de gemeenteraad;
-

Natte gymles
Open houden van de zwembaden voor 25 jaar met een renovatie zodat het weer een
voorziening van deze tijd is
- Depot goederenbank
- Stapeling van kosten eigen bijdrage bijgesteld
- Verhoging mantelzorg compliment
- Blijverslening
- Afschaffen e-sigaretten op kermis voor jongeren.
- Goed invoeren van de verandering van zorg ( landelijk naar gemeentelijk)
Ik wil graag nog een periode raadslid zijn omdat ik nog meer goede initiatieven wil doorvoeren. Én
wil deze onderwerpen goed blijven volgen zodat wat nu juist ingezet is, goed blijft gaan. Ik vind
milieu en veiligheid erg belangrijk. Onderwijs, communicatie en cultuur zijn ook zeker onderwerpen
die mijn aandacht zullen krijgen. En graag wil ik ervoor gaan zorgen dat de voorziening in elke kern
aanwezig blijven, zoals een school, een mogelijkheid voor een gebedsviering, sportaccommodaties,
gezelligheid in elke dorpskern, goede zorg, behoud verenigingen en dat iedereen mee kan blijven
doen! Toegankelijkheid voor iedereen.

Met die brede blik ga ik de verkiezingen in. Ik sta op plaats 3, laat je stem horen, volg je hart en zorg
dat Lijst Harry Bakker weer door kan gaan met de goede dingen voor de gemeente

