Burgemeester
De gemeente Laarbeek is op zoek naar een burgemeester.

1. Heeft u al gesolliciteerd?
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Dat kan nog helemaal niet. Domme vraag
De profielschets is nog niet bekend, maar wanneer ik in het plaatje pas wil ik het zeker
overwegen :)
Gepensioneerd, zoek ik niet meer te werken; alleen lezen en schrijven en wat
moestuinieren!!! en muziek maken.
Haha, mijn opleiding voldoet niet aan de eisen en ik ben geen leidinggevend type!
Ik ben met pensioen
Ik hoop dat er een burgemeester wordt aangenomen van buiten Laarbeek, met net zo vell
capaciteit als onze waarnemend burgemeester
Ik rook geen dikke sigaren (bolknak)
Zouden er veel koppen gaan rollen

2. Waar moet de nieuwe burgemeester volgens u zeker aan voldoen?







- integer
- betrouwbaar
- krachtig bestuurder
- wars van spelletjes welke er gespeeld worden in het politieke land
- Integer zijn;
- Niet vooringenomen zijn;
-open en eerlijk zijn
-goede communicatie met iedereen
aan alles waar de interim burgemeester niet aan voldoet
Aan de kwaliteiten die Hans Ubachs ook had
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Aan luisteren naar de bewoners. Gebruiken die al jaren toegestaan worden, niet om zeep
helpen door andere regels hiervoor in te voeren. Laar Laarbeek stralen met de evenementen
die ze hebben en in de toekomst gaan houden.
Aanspreekbaar, tussen de mensen, en bestuurlijk onopvallend, maar wel daadkrachtig
wanneer ingegrepen moet worden.
Alles goed in de hand kunnen houden.
Alles in de hand te houden, streng, nutraal en zich niet laat overbluffen door PNL zodat het
hier eindelijk rustig word
Alles waar ik aan voldoe: accuraat, gestructureerd, zorgzaam, verantwoordelijk en kritisch.
Voor de burgers: duidelijkheid, openheid en eerlijkheid.
Dus wellicht ga ik solliciteren...
alles wat ronnes gedaan heeft terug draaien ( alcohol verbod en max. 4m hoogte van een
carnavals wagen)
Als eerste vereiste moet de burgemeester een krachtig figuur zijn die de wethouders,
raadsleden en niet te vergeten de ambtenaren goed in de hand houdt.
Als raadslid heb ik inmiddels al meegewerkt aan een gezamenlijke profielschets.
begaan met zijn gemeente en haar inwoners
begrip hebben voor alle lagen van de bevolking van Laarbeek. Geen vriendjes politiek. Een
vriendelijke uitstaling.
Begrip hebben voor de mensen, trouw zijn, sociaal, gezellig en eerlijk
Belangstelling tonen
Bestuurlijke integriteit, zeggen wat je doet en doen wat je zegt, toegankelijk voor de burgers
beter niveau als de samensteller van deze enquete
betrokken bij de burgers, oog voor natuur.
Niet gaan moederen zoals de huidige interim burgemeester!
bv alcohol bij verenigingen-events etc.
Dingen in hum waarde laten, zoals bij kinder vakantie week - vuur etc.
Betrokken zijn
Betrokkenheid bij mens en onderneming.
Betrokkenheid en uit op regel verminderen
Betrouwbaar
Bereikbaar
Betrouwbaar
Hart voor Laarbeek
Open staan voor nieuwe ideeen en ontwikkelingen
Betrouwbaar bestuurder
betrouwbaar en duidelijk zijn
Betrouwbaar, goede samenwerking met de wethouders, managementkwaliteiten hebben,
autoriteit uitstralen.
Betrouwbaar, transparant, voorbeeldrol
Betrouwbaar.
Betrouwbaarheid en betrokken zijn en hard werken
Bin MoÃ«t novena
bindend, daadkrachtig, integer, met visie op lokale en regionale zaken in heden en
toekomst, open staan voor signalen uit de samenleving
boven de partijen; hard naar de slappe gemeenteraad en wethouders
Brabander, open en vrij, moet een drankje lusten (nog voor 14u)
burgervader zijn en dus gewoon mens zijn. Een vrouw is trouwens ook wenselijk.
charisma; verbinder
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Contacten kunnen leggen met de buitenwereld.
Besturen en niet managen (daar zijn andere mensen voor zoals de gemeente secretaris)
Daadkracht tijdens vergaderingen
Daadkrachtig
dat hij te zien is bij activiteiten enz.
Dat hij, net als Hans Ubachs, de bezem door de raad haalt en dat alles transparant gaat
De ontstane angst bij de wethouders weghalen
Denken aan het verenigingsleven. Sociaal zijn. En waardering hebben voor de vele
vrijwilligers die Laarbeek rijk is. Dit natuurlijk naast de dagelijkse dingen
deskundig die vaart op eigen inzichten en kracht.
deskundig zijn en moet de raadsleden allemaal de neus dezelfde kant op laten wijzen. en
eerlijk vertrouwbaar en doortastend zijn.
Deskundigheid, ervaring en integriteit
Dezelfde duidelijke werkwijze als de heer Ronnes.
dicht bij de bevolking staan
Dichter bij de inwoners staan. Niet alleen met de actieve inwoners die overal aanwezig zijn
en netwerken, maar ook de inwoners die niet actief zijn. Naar mijn idee wordt daar vrij
weinig naar geluisterd.
direct, transparant, sociaal
duidelijk en eerlijk zijn, afsptraken nakomen maar zeker ook tussen het 'gewone' volk staan.
Duidelijkheid en neutraal, boven de partijen staan.
Echt boven de partijen staan en doortastend zijn.
Laat het deze keer maar een adequate vrouw zijn
Economisch inzicht. Teamplayer.
Een beter, minder strak evenementenbeleid binnen Laarbeek. Zodat het mogelijk is voor
verenigingen om iets te kunnen organiseren.
Een binding met Laarbeek hebben
Een eerlijk persoon. Ik vind het wel jammer dat burgemeester Ubachs weg is gepest.
Een gewone man blijven die wel boven iedereen staat
een gewone, bescheiden man, integer en oprecht.
Iemand die niet perse op de voorgrond wil treden.
Eerlijk , oog voor iedereen, ook voor de mensen die minder hard schreeuwen.
een goede 'burgervader'zijn. Sorry voor ev. schrijffouten, maar mijn moedertaal is Duits
Een goede, eerlijke bestuurder die dicht bij de inwoners staat.
Een handhaver om toestanden als met PNL bij de volgende verkiezing te voorkomen
Een jong passievol persoon met innovatieve creatieve ideeën. Mss juist iemand van buiten
met een frisse blik!
Een kopie van Hans Gillissen !
Een luisterend oor bieden richting de bewoners van Laarbeek.
EEn man met humor, want door af en toe de problemen weg te lachen is een goed idee. Hij
moet van zwarte Piet houden en dialect spreken en verstaan
Een man of vrouw voor iedereen in laarbeek, gewoon en geen poeha
een mensen mens zijn
een mensen-mens zijn en dicht bij de bevolking staan/luisteren
Een mooie mens zijn.
een open persoon die een vergadering strak in de hand houdt. Gemeenteraadsleden zijn
professionele zwamneuzen.
Een persoon die belangrijk vindt dat de dorpen een dorp uit blijven stralen met ieder
zijn/haar identiteit
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een persoon die midden tussen de Laarbeekse bevolking staat maar wel zakelijk bestuurd.
een persoon midden tussen Ronnes en Ubachs.
Een persoon die stevig in zijn of haar schoenen staat
een verbinder zijn, niet iemand die op de voorgrond staat, maar iemand die zorgt voor
openheid en transparantie, zodat de vriendjespolitiek en achterkamer gedoe achterwege
blijven
Een voorbeeld nemen aan de huidige burgemeeter
Streng en rechtvaardig zijn
Een voorbeeld nemen aan oud-burgemeester Gielissen
een vrouw
Een warme persoonlijkheid, die het overzicht goed kan bewaken. En knopen durft door de
hakken.
Verder eerlijk en bewust van zijn voorbeeldfunctie
Eerlijk
Eerlijk en betrouwbaar
Eerlijk en betrouwbaar, gezag uitstralen, ervaring hebben als burgemeester(es) en toch
dicht bij de mensen staan. Zich veel laten zien en ook grote belangstelling hebben voor het
verenigingsleven. De bedoeling hebben om hier zijn termijn vol te maken.
Eerlijk en doortastend
Eerlijk en duidelijk zijn. Dus geen politicus.
Eerlijk en oprecht !
Eerlijk en spontaan een mens tussen de mensen.
eerlijk en stressgevoelig. een kordate stevige man die de durf heeft om op te treden.
EERLIJK NAAR DE BURGERS TOE.
ZICH LATEN ZIEN
Eerlijk zijn en blijven
eerlijk, oprecht en gewoon mens,niet boven mensen staan ,wel stevig in de schoenen staan.
Eerlijk!
eerlijkheid ,betrouwbaar en ook actief in de gemeente .
Eerlijkheid en openheid naar de inwoners toe!
Eerlijkheid vlot spontaan.
eigen koers varen tussen de barricades
Er zijn voor alle Laarbekers. Boven de politieke partijen staan.
Excellent spreker, boven de partijen een lange termijn strategie durven uitzetten en grote
samenwerkingsbereidheid met de steden.
gast vrij ,een mens onder de mensen, betrouwbaar
Geen aanhanger zijn van een politieke partij, redelijk jong, moet in Laarbeek gaan wonen en
een vrouw of man zijn tussen de dorpsgenoten.
Geen Limburger
GEEN NEVENACTIVITEITEN HEBBEN, HELEMAAL GESCREEND ZIJN VOORDAT ER WEER
LEUGENS NAAR BOVEN KOMEN.
Geen stadse allures en menselijk en een goed bestuurder
Getuigen van leiderschap, ervaring
gezicht van Laarbeek, betrokken, bekend met de inwoners,
goed luisteren naar de mensen uit zijn gemeente
Goed met mensen om gaan in alle lagen van de bevolking. Kennis van zaken hebben.
En naar eer en geweten handelen.
goed voor de burgers
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Goede balans tussen gezag en 'onder de mensen'. Niet té makkelijk van de eigen
bevoegdheden gebruik maken, (het lijkt of de alcoholregels sterk beïnvloed zijn door een
nare privé ervaring die Ronnes gehad heeft met drinkende jongeren) leidinggeven tijdens
vergaderingen mag best strak maar wel correct , opmerkingen als 'geen knip voor de neus
waard', 'stop!' , 'dit is GEEN stemverklaring!' zijn ongepast en zouden beantwoord moeten
worden met 'effe dimme' of 'doe even normaal man!'. Dit moet echt zeer zorgvuldig
gebeuren, een jaar Ronnes is genoeg!
Goede voeling met de bevolking, tussen de mensen niet erboven staan.
grootte betrokkenheid in de vier kernen, vaak gezicht laten zien bij evenementen/open
dagen/festiviteiten/gedenkingen ed, laagdrempelig in de aanspraak, de gemeenteraad en
wethouders goed leiden, een burgervader voor iedereen zijn; duidelijk, streng, respectvol en
met liefde voor de kernen.
Hart voor het dorp, oog voor alle mensen!!
helicopterview en boven de partijen staan
Het moet een daadkrachtige man of vrouw zijn die niet van die smerige politieke spelletjes
houdt en de laarbeekse politiek in goede banen kan leiden.
(Maar dat geldt voor elke burgemeester, niet alleen voor die in Laarbeek)
Het moet een eerlijke en sociale Burgemeester zijn
die voor de mensen uit laarbeek staat.
Goed kan communiceren met Wethouders en
Ambtenaren.
Hoeft geen lid van een politieke groepering te zijn.
Het moet een rechtvaardig en kundig man zijn.
Hij moet betrouwbaar zijn en dicht bij de mensen staan.
Hij moet de `eigenheimers` kunnen aanpakken die
alleen maar hun eigen zin willen doordrijven.
Hij moet een mensen-mens zijn
Een warm en betrokken persoon, die belangstelling heeft voor alle inwoners van Laarbeek
Geen stijve hark
Hij moet een mensen-mens zijn, zich laten zien tussen de mensen en 'gewoon' zijn. Zodat hij
zich kan inleven in de burger en daar naar handelen
Hij moet een mensenmens zijn.
En betrouwbaar, onpartijdig en stimulerend.
hij moet eerlijk, vriendelijk en gewoon zijn zodat wij op gelijke voet met hem , of zij staan.
Hij moet er zijn voor alle bewoners van Laarbeek en positief/ open staan voor de
ontwikkeling van alle 4 de kernen.
Hij moet gewoon zijn en deze gemeenteraad aan kunnen.
Ook deze mensen hebben het de afgelopen jaren laten liggen en luisteren niet naar de
Burgers.
Zijn teveel met zichzelf bezig
Hij moet goed kunnen luisteren en besluitvaardig en eerlijk zijn.
Hij moet in staat zijn om de ambtenaren en de raad in het gareel te krijgen/houden
Hij moet integer en fair zijn en zich betrokken voelen. Hij moet de
gemeenteraadsvergaderingen strak kunnen leiden zoals Dhr. Ronnes het doet. Ik heb het
idee dat zo veel eerder besluiten genomen kunnen worden zonder dat er oeverloos gepraat
wordt over onnodige bijzaken of over zaken die al lang en breed besproken zijn.
hij moet menselijk, openlijk en vooral eerlijk zijn. Graag zou ik ook solliciteren voor deze
ambt, omdat ik met veel zaken in onze gemeente niet eens ben. Maar gezien mijn leeftijd is
dat niet mogelijk. Ik hou niet van achterbaks gedoe, waarbij de ons kent ons factor en oude
tradities een grote rol spelen.
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hij moet midden in de Laarbeekse samenleving staan en daadkrachtig zijn. Het midden
tussen Ronnes en Ubachs.
Hij moet onafhankelijk van zijn partij keuzes maken en alle partijen in Laarbeek weten te
verbinden.
Hij moet zich inleven in de mensen van Laarbeek en correct handelen.
Hij moet zonder eigen belang de belangen van alle inwoners vertegenwoordigen.
Hij of zij moet midden tussen de mensen staan zoals indertijd Hans Gilissen.
hij of zij moeten zeer sociaal zijn ook goed van alles op de hoogte zijn zowel landelijk als in
de gemeente en het hart op de goede plek hebben en vooral eerlijk zijn.
Hij/Zij moet de wethouders de baas zijn, zeker gezien de ervaringen van de
oudburgemeester. Ook moet de nieuwe burgemeester de raadsvergadering goed kunnen
leiden.
Hij/zij moet er voor de mensen van laarbeek zijn en begaan met de minder bedeelde onder
ons , maar ook voor de verenigingen en zich ook goed Laren zoen onder de mensen
Hij/zij moet in werkelijk ook zijn zoals hij/zij zich voordoet tijdens de sollicitatieprocedure.
Eerlijk, open en vooral menselijk vanuit aard en genen.
Niet uit op status of zelfverheerlijking zoals bijvoorbeeld Helmond nu heeft met Foto
(g)E(i)lly Blanksma-Van den Heuvel
Hij/zij moet op de wijze verder gaan die op dit moment ingezet is. Hij/zij moet in ieder geval
niet over zich heen latenlopen.
Hij/zij moet vooral zich richten op de mensen van Laarbeek en zich niet te veel in laten met
de diverse politieke spelletjes. Belangen van de burgers dienen voorop te staan
iemand die voor en met de burgers is
iemand uit het bedrijfsleven
Ik heb het profiel gelezen. dat lijkt me prima.
In alles heel eerlijk
In Laarbeek wonen (gaan wonen), dichtbij de mensen staan, aan alle deelgemeenten even
veel waarde hechten.
Inleven in de gemeenschap. Willen weten wat de bewoners verwachten van een
burgemeester.
Innovatief flexibel
Integer
Integer +onpartijdig zijn
Integer en verbindend
Integer zijn en Laarbeek een warm hart toedragen en de belangen van Laarbeek verdedigen
buiten Laarbeek.
integer zijn;
goede vergaderstijl;
betrouwbaar en betrokken
boven de partijen kunnen staan.
integer, betrokken.
Integer, Bstruurder met belang van Laarbeek op plaats 1 voor een toekomstig betaalbaar
financieel beeleid
Integer, dwars van politieke spelletjes
Integer, krachtdadig, bruggenbouwer, deskundig, charismatig
Integer, open en betrokken
integer, sociaal
Integer, verbindend, open staan voor de meningen van anderen. Communicatief, zichtbaar
voor de burger
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integriteit is het allerbelangrijkste in onze gemeente, want dat heeft er bij sommige
bestuurders aan geschort. Uiteraard moet zij of hij bekwaam zijn
Interesse tonen aan alle mensen. Dus bv door de dorpen fietsen/rijden en gesprekken
aangaan met iedereen.
Inwoner met de inwoners
Inwoners moeten door hem/haar het gevoel krijgen dat ze gehoord worden
Jong, ambitieus, oog voor de mensen
kennis
sociaal
inlevingsvermogen in de burger
handhaver
rechtvaardig
kennis, inzet, professionaliteit, bevinden onder de burgers
Kennis, toegangkelijk voor de burger,een echte bestuurder.
Knopen doorhakken en een sociale daadkrachtige blik hebben die vooral op te grote goed is
gericht en algemene zaken waar iedereen mee te maken heeft. nutteloze overlast zaken
zoals hondenpoep zou een bijzaak moeten zijn en hoeveel mensen ik hier nu al bezig mee
heb gezien is verbazingwekken. Duurt allemaal wel erg lang over het algemeen. Pak eens
door en sta ergens voor.
Kordaat en duidelijk optreden, eerlijk zijn, luisteren naar de burgers.
kort bij de burger staan.
En 'n wekelijks 'open' spreekuur houden.
krachtig, sociaal en betrokken persoon die zich gemakkelijk binnen alle lagen van de
gemeenschap mengt
Kundig, neutraal en charismatisch.
l
LEIDERSCHAP
leidinggeven
luisteren naar de gewone mens en niet altijd maar van de gemeente raad uit gaan.
Maatschappelijk betrokken zijn. Goed leiding kunnen geven aan de raad en een neutrale rol
binnen de raad vervullen. Hij/zij moet een publiek voorbeeld zijn. Onbesproken gedrag.
Charisma hebben.
meedenken met de mensen in de gemeente. Het is altijd heel gemoedelijk geweest, dit
moeten we zien te behouden. Vooral omdat er nu nog veel georganiseerd wordt, dit moet
niet terugdraaien
meelevend met ideeën inwoners laarbeek
Meelevende burgelijke strenge vader
Meer een burgervader dan een burgemeester. Hij moet wel duidelijk zijn in zijn beleid maar
moet het ook niet erg vinden om toe te geven dat hij iets fout ziet.
Meer naar de inwoners luisteren. En zorgen dat iedereen zich aan de afspraken houd!!!!
mens onder de menden
Mens onder de mensen
Mens tussen de mensen
Mens tussen de mensen , en niet meer liegen, open zijn naar de burgers
Mensen kennis, goed bestuurder,ervaring als burgemeester. Dezelfde stijl als de huidige
tijdelijke burgemeester hanteren.
mensen mens zijn en niet eentje die aan de leidraad van die sukkelige gemeenteraad
mensenmens en goed voorzitter van de gemeenteraad
Midden in de samenleving als aangenaam en daadkrachtig persoon...
Moet een gezicht zijn van en voor Laarbekenaren!
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Moet een krachtig persoon zijn, die de vieze spelletjes van onze politiek aanpakt
Moet een mensen mens zijn en geen autoritair persoon.
moet een mensenmens zijn gericht op de bewoners van zijn 'rijk'
Moet er voor gaan zorgen dat er bij de gemeente wat gedaan wordt. Ook zelf eens wat meer
door de dorpen zichzelf laten zien net als vroeger. Dan zie je ook waar de problemen liggen
!!
Moet iemand zijn die de laarbeekse politici (zowel raadsledewn als de wethouders) in toom
houdt.
Verder moet hij initiatieven nemen om Laarbeek te laten opgaan in een groter verband. In
de huidige profielschets staan dingen (integer, geen vriendjespolitie, onafhankleijk) die zo
vanzelfsprekend zijn dat het te gek is dat deze competentie in een profielschets staan.
Neutraal standpunt, in de samenleving staan, betrokkenen zijn, zonder partij te kiezen,
transparant
Woonachtig in de gemeente
Niet alleen boven de partijen staan, maar ook over zoveel gezag beschikken dat partijen zich
schikken in het bestuurlijke gareel.
Niet uit Limburg komen
onafhankelijk, signaalgevoelig en sociaal
Onder de mensen komen en open staan voor de mening van de burgers
Onder de mensen, voor de mensen, een mensenmens dus!
Op dit moment zit er een hele goeie burgemeester, een kopie
open eerlijk en rechtvaardig
Open en eerlijk
openheid en eerlijkheid
Openheid en sociaal
opkomen voor zijn burgers, geen vriendjes politiek en eerlijk zijn.
Oprecht, redelijk en open staan voor vernieuwing
Personeels manager. Team leider
rechtvaardig, moet stevig in zijn schoenen staan en moet een bindende factor in de
gemeente zijn
reorganiseren, touwtjes aantrekken, passiviteit weren, optreden, de baas zijn
Respect en eerlijkheid
seizoenkaart van Helmond Sport.
sociaal betrokken bij de bevolking van Laarbeek
bourgondisch aangelegd.
Sociaal en bindend zijn. De aandacht voor vrijwilligerswerk moet een belangrijke plek in zijn
agenda innemen.
Sociaal en eerlijk en betrokken bij de inwoners.
sociaal en onder de mensen zijn
Sociaal en zich veel laten zien bij evenementen.
Sociaal gezicht, stimulerend voor het verenigingsleven.
sociaal met de burgers zijn; voorbeeld Helmond
Sociaal zijn
Sociaal zijn, de burger moet zich gehoord voelen bij een burgemeester, moet dicht bij de
mensen staan
Moet in de gemeente Laarbeek wonen.
Sociaal zijn, jong van geest, intelligent met een luisterend oor.
sociaal, integer, betrokken, een sterke leider
sociaal, ondernemend, brede kennis
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sociaal, weldenkend, meelevend, ruimhartig, respectvol
Sociale vaardigheden hebben en onpartijdig zijn voor alle partijen die nu regeren in
Laarbeek
Sociale vaardigheden.
Spontaan en toch helder in doen en laten. Moet ook leiderschap kwaliteiten hebben,
hebben we namelijk erg hard nodig.
Moet ook niet de oren laten hangen naar buurgemeente Helmond (hebben we al teveel
gedaan)
Staat in de gemeenschap en niet erboven
streng doch rechtvaardig!
Sympathie met de burgers
Te veel om hier op te noemen.
Te vertrouwen zijn, en eerlijk opkomen voor de bewoners van Laarbeek.Geen type van ikke
en de rest kan stikke.
team speler, mens tussen de mensen,
Toegankelijk en rechtvaardig
Toegankelijk/benaderbaar, boven de partijen, stressbestendig.
Er moeten vooral ook eisen aan de gemeenteraad worden gesteld!
toekomstgericht. Dus oog en oor hebben voor de bewoners zodat Laarbeek leefbaar is en
blijft. Ook voor ondernemers.
transparantie en onpartijdigheid
Tussen de mensen staan - luisteren naar de burger
Tussen de mensen staan en veel ervaring op het gebied van de taken die hij toebedeeld
krijgt
Tussen de mensen staan, ´n burgemeester voor iedereen, streng maar rechtvaardig en zijn
contacten niet alleen onderhouden met de middenstand en het beter gesitueerde deel van
de bevolking.
tussen de mensen staan, zich laten zien in elke dorp
uitstraling naar de mensen
een strakke lijn volgen.
Veel luisteren en mee laten denken van bewoners. Veel kennis hebben over wat er in
laarbeek belangrijk is.
verbindend en eerlijk zijn
Verbindend, sociaal, bourgondisch.
Verbindende figuur
verstand van zaken, ruggegraat en interesse in laarbekenaren en de locale ondernemingen
Vooral een mensenmens
Vooral het ambtelijk apparaat verbeteren, kwaliteit is ver beneden peil
Vooral iemand die tussen de bevolking stsaat
Wat mij betref mag hij Hans Gilissen heten...
Weet ik niet. Eerlijk gezegd weet ik niet eens wat een burgemeester precies doet.
Wonen in Laarbeek
Woonachtig in Laarbeek ,onafhankelijk ,en samenbindend.
Tevens moet deskundig zijn en geen Limburgse achtergrond hebben.
Woonachtig met gezin in Laarbeek of bereid er binnen afzienbare tijd er te gaan wonen
Deel neemt aan sociale leven
Zich laat zien tijdens evenementen
zeer onafhankelijk en alle ambtenaren doorlichten die zelf belangen hebben binnen hun
functie binnen laarbeek . En zeker ook naar handelen > lees , uit hun functie zetten
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zeer goed kunnen communiceren en dus ook goed kunnen luisteren.
Zeer sociaal zijn naar de gewone mens
Dus menselijk zijn
En zich duidelijk onder de mensen begeven
Zich actief inzetten voor Laarbeek.
Streng en correct besturen.
Hij moet overwicht hebben en knopen door kunnen hakken, dit in het belang van Laarbeek.
zich niet voor het karretje laten spannen (maakt niet uit door wie) en vooral snel ingrijpen
als we, als gemeente(raad) en/of wethouders weer dreigen af te glijden.
Zich onder en tussen de mensen begeven zich daar niet boven vinden staan
zich sterk maken voor laarbeek en de inwoners
Zichtbaar voor de bevolking. Aanwezig zijn bij evenementen, activiteiten die in de gemeente
worden georganiseerd. En bij verenigingen. Waarbij natuurlijk het grootste risico is dat niet
of later bezochte evenementen / verenigingen verbolgen zullen zijn. Maar een publiek
persoon doet het waarschijnlijk nooit voor iedereen goed....
Zichtbaar zijn. Tussen de mensen en betrokken bij de activiteiten.
zorg hebben voor ouderen, voor jongeren, voor leefbaarheid en voor bedrijven!
Zorgen dat de wethouders niet een thema als hun paradepaardje uitdragen, en vinger aan
de pols houden
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