6. Jan-Willem Stoop

Inleiding en terugblik
Ik vind het een grote eer om al 6 jaar wethouder te mogen zijn. Uiteraard ben ik trots op onze
bereikte resultaten en het stabiele bestuurlijk klimaat. De ombuiging van bezuinigen naar investeren
heeft ons veel gebracht. Er worden weer huizen gebouwd, de sportvoorzieningen zijn op peil
gebracht en de zwembaddiscussie is positief beslecht. De nieuwe Ganshoek wordt gebouwd en we
zijn speelbossen en trapveldjes rijker. Er waren diverse grote projecten in de openbare ruimte als de
Bredaseweg, Oudeweg en Zuideindsestraat.
Het bovenstaande is geen reden om stil te gaan zitten, nee sterker nog ik heb nog volop ambitie om
nog een periode wethouder voor Lijst Harry Bakker te mogen zijn en ben blij dat ze mij als
wethouderskandidaat naar voren hebben geschoven.
De toekomst
Voor en met de mensen; dat is en blijft het credo van de Lijst Harry Bakker. De basis is op orde, maar
er zijn nog veel dingen die beter kunnen. Ik wil minimaal 100 duurzame en betaalbare woningen per
jaar laten bouwen, het onderhoud van de openbare ruimte is verbeterd, maar zeker nog niet op het
gewenste niveau. Dit geldt ook voor onze dienstverlening, deze moet duidelijk en op tijd zijn, waarbij
de tarieven laag blijven.
Ik wil graag werken aan een bruisend centrum van Made en Terheijden. Ook in de Nieuwstraat in
Lage Zwaluwe moet geïnvesteerd worden, zodat het aantrekkelijk wordt om hier te ondernemen en
boodschappen te doen. Op het gebied van verkeersveiligheid ligt de prioriteit bij de Zeggelaan in
Terheijden, maar ook bij bijvoorbeeld de Parallelweg in Wagenberg als langzaam verkeersroute.
Zwaar verkeer door de kernen: NEE.
De wereld om ons heen verandert snel, als gemeente moeten we hier op in kunnen spelen. Dit vergt
een gemeentebestuur en ambtenaar 3.0, naar buiten, meedenken en meehelpen, zodat duurzame
kansen benut kunnen worden. Denk hierbij aan wonen aan de Mark (Bredaseweg), meer
mogelijkheden voor recreatie, toerisme en duurzame energie in het buitengebied. Kansen voor “het
nieuwe boeren”, ecologisch en op regionale schaal. MOET KUNNEN!. Samen kunnen we veel meer
voor Drimmelen betekenen dan ieder apart.
Over mijzelf

Ik ben 48 jaar en heb gewerkt bij de gemeenten Lelystad, Rotterdam, Geertruidenberg en ZLTO. Een
ervaring die prima van pas komt. Ik ben getrouwd en woon samen met mijn vrouw, twee dochters en
de hond in Terheijden. In mijn vrije tijd lees en sport ik graag (tafeltennis en hardlopen). In ben er
klaar voor de komende vier jaar, sta op nummer 6 en doe graag weer mee, dus stem Lijst HB.

