Brunssum, 5 december 2021

Brunssum, samen vooruit!
Met die slogan gaan de Brunssumse VVD’ers op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Het
afgelopen jaar heeft een enthousiast VVD team, in aanvoering van onze lijsttrekker Jaimy van Dijk,
gewerkt aan een lijst met een brede Brunssumse vertegenwoordiging. Door dat samen op te pakken is
het gelukt om op veel manieren een mooie diverse mix van enthousiaste kandidaten op de kieslijst van
de Brunssumse VVD te krijgen. Een mooie balans tussen jongere en oudere kandidaten en van
vernieuwende gezichten tot zeer ervaren Brunssumse VVD’ers. Kandidaten die allemaal één ding
gemeen hebben: de ambitie om samen vooruit te gaan voor en met Brunssum!
Tijdens de algemene ledenvergadering op zaterdag 4 december ’21 hebben de Brunssumse VVD leden
de lijst dan ook met graagte vastgesteld. Direct achter onze lijstrekker Jaimy, die in mei 2021 unaniem
benoemd is door onze leden, staat Frank Joosten op 2. Frank heeft zich in de afgelopen 8 jaren zowel
als Wethouder, alsook deze periode als fractievoorzitter hard gemaakt voor een financieel gezond
Brunssum. Met daarbij ook altijd oog voor mensen in een kwetsbare situatie.
Op de plekken 3 en 4 staan potentiële nieuwkomers in de Gemeenteraad, met Tim Theunissen op 3 en
Giovanna Di Palma op 4. Tim is al jarenlang lid van de Brunssumse VVD en heeft veel ervaring
opgedaan als commissielid. Bovendien is hij vicevoorzitter van voetbalclub BSV Limburgia en in het
dagelijks leven ondernemer. Tim staat daarmee echt midden in het Brunssumse leven. Als kandidaat
raadslid wil hij zich in het bijzonder gaan inzetten voor het behouden van het sterke Brunssumse
verenigingsleven en het aantrekkelijk houden van Brunssum als fijne plaats om te wonen, werken en
recreëren. Giovanna is naast nieuwkomer ook de hoogstgeplaatste vrouw op de lijst. Jarenlang heeft
Giovanna restaurant La Storia op een succesvolle manier en met veel enthousiasme geleid. Inmiddels
is zij op zoek naar een nieuwe plek in Brunssum om haar horeca passie voort te zetten. Graag wil zij
dat combineren met de lokale politiek en zich in het bijzonder inzetten voor het tegengaan van de
leegstand in het centrum. Met Tim en Giovanna kiest de Brunssumse VVD heel bewust voor
vernieuwing.
Zittend raadslid Arno de Haas staat op plek 5. Arno is de kandidaat met de langste
gemeenteraadservaring. Hij heeft zich altijd met ontzettend veel daadkracht ingezet voor een veilig
Brunssum. Ook in de komende jaren blijft hij dit doen. Bovendien gaat Arno actief zijn kennis en ervaring
delen met de jongere kandidaten en nieuwkomers. Zo zorgen we er samen voor dat al die ervaringsjaren
geborgd blijven. Milan Mevis staat op de zesde plek gepositioneerd. Milan is een van de jonge talenten
die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 voor het eerst op de lijst stond. In de afgelopen
periode heeft hij ervaring opgedaan als commissielid. Zijn betrokkenheid bij de maatschappij is groot.
Zo zet hij zich onder meer in als reservist op Joint Forces Command. Richting de
gemeenteraadsverkiezingen heeft Milan tevens de rol van campagnecoördinator.
Na Milan kiest de Brunssumse VVD voor vernieuwing op de plekken 7 tot en met 12. Brunssummer
Richard Stevelmans staat op plek 7. Als penningmeester van de hengelsportvereniging en lid van
Stichting Carnaval-Radio.nl weet hij precies wat in Brunssum speelt. Roy Heijnens is onze nummer 8.
Hij is opgegroeid op Schuttersveld en jarenlang eigenaar geweest van autorijschool Heijnens. 9 is Tim
de Beijer. Tim is een zeer betrokken jongere die recent onderzoek heeft gedaan naar het bereiken van
25 tot 45 jarigen in Brunssum. Zijn doel is ook echt om ideeën naar voren te brengen om juist die groep
in Brunssum te houden. Renée Mertens maakt de top 10 compleet. Een vrouw die als verpleegkundige
in opleiding echt hart heeft voor de zorg en op diverse manieren betrokken is bij het verenigingsleven
in Brunssum. 11 is Jeffrey Leunissen. Jeffrey is een echte Brunssumse carnavalist. Hij is lid van CV
Kirkstroatnarren, organiseert mede het Koning Carnaval Treffe, is ook hij actief bij Carnaval-Radio.nl en
onderdeel van het DJ-duo Sunshine. Tevens is hij voetbaltrainer van de jongeren onder 17 bij SV
Langeberg. Nummer 12 is Roger Roex. Roger is docent in het middelbaar onderwijs. Zo heeft hij onder

andere jarenlang les gegeven op het Romboutscollege. Roger is een echte bruggenbouwer en in staat
om de jeugd echt te bereiken. In zijn vrije tijd voetbalt hij bij de veteranen van BSV Limburgia.
Dionne van Oppen is op 13 vervolgens weer een bekend gezicht. Voor haar is nummer 13 ook een
vertrouwde keuze. Dionne is namelijk een fervent danseres bij Dance Centre Benito Deane in
Brunssum. Nummer 13 is een directe verwijzing naar het nummer dat zij gebruikt bij haar
danswedstrijden. Ook Danique Heuts, onze nummer 14, is een vertrouwde keuze. Danique woont met
veel plezier samen met haar vriend en zoontje op Schuttersveld. Als afgestudeerd rechtsgeleerde is zij
werkzaam bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze kennis wilt ze graag inzetten voor ons
Brunssum. Uniek op 15 is Jordy de Vaan. Jordy is namelijk onze jongste kandidaat en zijn nummer
verwijst daar ook naar. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen is Jordy namelijk 15 jaar oud. Dat laat
onverlet dat Jordy duidelijke ideeën heeft over waar Brunssum naartoe zou moeten en vooral wat
Brunssum voor jongeren van zijn leeftijd kan betekenen.
Roan Smeets is voor de komende raadsverkiezingen op plaats 16 terug te vinden. Hij is op dit moment
landelijk verantwoordelijk voor de Promotie en Ledenwerving bij de JOVD. De bindende kwaliteiten die
daarvoor nodig zijn, wil hij ook graag binnen Brunssum naar voren blijven brengen. Student en
horecaman Job Mevis staat op 17. Werkend bij de Brikke Oave is Job op dit moment misschien wel een
van de bekendste barmannen van Brunssum. Op 18 staat Kyara Borger. Kyara is een echte doener. Zo
wil zij zich de komende jaren gaan inzetten voor het op een positieve manier op de kaart zetten van
Brunssum. Medeoprichter en voormalig mede-eigenaar van Kabeldirect, Davy Heuts, staat op plek 19.
Davy is een ontzettend maatschappelijk betrokken persoon. Van goede doelen acties, tot evenementen,
Davy is overal bij betrokken. Hoewel hij inmiddels met zijn gezin in Schinveld woont, wilt hij zich nog
altijd blijven inzetten voor het Brunssumse belang.
Lijstduwer, en voormalig raadslid, Wethouder en Statenlid, Erik Koppe is, welhaast traditiegetrouw, de
hekkensluiter van onze lijst.
Jaimy van Dijk is als lijsttrekker bijzonder trots op de diverse kandidatenlijst. “Ik vind het ontzettend
bijzonder te zien dat we het voor elkaar hebben gekregen om zoveel verschillende Brunssumse
gezichten op onze kandidatenlijst te krijgen. Met daarbij ook ruimte voor nieuwe mensen. Gezamenlijk
hebben we daardoor echt een groep kandidaten die samen vooruit willen met Brunssum. Dat is volgens
mij precies wat onze mooie gemeente nodig heeft. Frisse ideeën, uitgesproken ambities en de
daadkracht om samen tot resultaten te komen. Sterk is het bovendien dat we als Brunssumse VVD,
naast onze krachtige kandidatenlijst, ook nog ontzettend veel leden achter onze kandidaten klaar
hebben staan om te helpen. Daardoor kunnen wij de komende maanden op een krachtige manier laten
zien waar wij als Brunssumse VVD voor staan. Brunssum, samen vooruit krijgt daarmee gelijk zichtbare
betekenis”.
Voor informatie over het verkiezingsprogramma van de Brunssumse VVD en actualiteiten verwijzen wij
jullie graag naar: https://www.vvdbrunssum.nl/.

Noot voor de lezer: Jaimy is te bereiken per mail via jaimyvandijk@gmail.com
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