
is onbeschrijfelijke vreugde
de strijd aan voor een welvarende samenleving
vrijheid hebben gekoesterd. 
Door te herdenken, te vieren 
maar ook zeker te reflecteren 
op de inhoud van vrijheid. In 
dat kader was het uitreiken van 
het Ereburgerschap aan de 328 
Britse soldaten, die begraven 
liggen op het War Cemetery, de 
ultieme reflectie. Het offer dat 
deze veelal jonge mensen 75 
jaar geleden hebben gebracht 
en de offers die vandaag de dag 
nog altijd voor vrijheid worden 
gemaakt, mogen nooit worden 
vergeten. Ik vond het dan ook 
mooi dat zoveel Brunssumers 
die dagen ergens bij aanwe-
zig zijn geweest. Dat toont de 
kracht en samenhorigheid van 
onze gemeente.

Laurentius Ziekenhuis
Zelf ben ik, naast het vaderschap 
en het studeren, voor 36 uur per 
week werkzaam in het Lauren-
tius Ziekenhuis Roermond. Daar 
werk ik op de afdeling Finance & 
Control, waar ik me bezighoud 
met het geven van advies over 
de zorgverkoop en verzekerin-
gen voor het gehele ziekenhuis. 
Daarvoor zit ik met zorgverze-
keraars aan tafel om samen af-
spraken te maken over de wijze 
waarop de zorg aan onze pati-
enten geleverd wordt en onder 
welke voorwaarden.
Om dat op een goede wijze te 
kunnen doen, is het belangrijk 
op de hoogte te blijven van alle 
ontwikkelingen die in de zorg 
spelen. Ook is het goed om na 
te denken over manieren om 
de zorg toekomstbestendig te 
houden. In de komende jaren 
gaan in het kader van de juis-
te zorg op de juiste plek steeds 
meer vormen van zorg op ande-
re plekken plaatsvinden dan in 
het ziekenhuis. Dat vraagt crea-
tiviteit en strategisch handelen 
van ziekenhuizen. Zij dienen, 
ondanks die veranderingen, fi-
nancieel gezond te blijven zon-
der dat dit ten koste gaat van 
hun medewerkers of ten koste 
van de kwaliteit van zorg voor 
patiënten. Een interessante uit-
daging waar ik me graag in vast-
bijt.

Parelordedrager
Een ander persoonlijk hoogte-
punt vond in januari van dit jaar 
plaats. Ik bleek namelijk de nieu-
we Parelordedrager van Bruns-
sum te worden. Sinds 1970 
wordt de Parelorde uitgereikt 

aan personen die zich verdien-
stelijk hebben gemaakt op cul-
tureel, maatschappelijk of fol-
kloristisch gebied in Brunssum. 
Op de lijst van Parelordedragers 
staan veel mensen voor wie ik-
zelf veel respect heb vanwege 
hun grote inzet voor onze mooie 
gemeente. Het kwam voor mij 
dan ook als een verrassing dat ik 
daar als eind-twintiger bij mag 
horen. Dat het toch zo mag zijn, 
vind ik eervol en motiveert mij 
om in de komende jaren mezelf 
belangeloos in te blijven zetten 
voor de gemeente Brunssum.

Vol ambitie
Tegelijkertijd stroomt het poli-
tieke bloed nog altijd vol enthou-
siasme door mijn lijf. Vereerd 
was ik dan ook dat ik in maart 
2018 opnieuw met voorkeur in 
de gemeenteraad van Bruns-
sum gekozen mocht worden. 
Een rol die ik tot op de dag van 
vandaag met plezier invul. Kij-
kend naar de actuele politieke 
situatie is dat ook nodig. De rust 
die is ontstaan in de onderlinge 
persoonlijke verhoudingen gaat 
namelijk hand in hand met een 
beleidsmatige winterslaap. Wei-
nig nieuwe ontwikkelingen ko-
men tot uitwerking, gemaakte 
bestuurlijke afspraken worden 
niet uitgevoerd of de uitvoe-
ring duurt ontzettend lang en er 
dreigen gigantische financiële 
tekorten te ontstaan. Samen met 
mijn partijcollega’s, Jack van Op-
pen en Frank Joosten, blijf ik mij 
hard maken voor betere alter-
natieven en echte oplossingen 
voor Brunssum. Met oog voor 
Brunssumers die (even) niet 
kunnen, het brede en betrokken 
verenigingsleven en de kansen 
die er op het gebied van econo-
mische ontwikkelingen zijn.
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