KIJK!!! DUIDING Verkiezingsuitslag 2022
Geachte luisteraar, medewerkers van de gemeente en collega’s,
Er is ons gevraagd de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 te duiden. Maar laat ons
starten met de felicitaties voor de zetelwinst bij Brug-M en met name bij Lokaal DNA.
Kijk!!! heeft de afgelopen verkiezingen 2 zetels gehaald. Dat is voor ons een teleurstelling. Maar dat
de restzetel naar Agnes Jonkhout van het CDA is gegaan verzacht de pijn. De ervaring die Agnes
heeft, als Raads-oudste, kan Meerssen namelijk goed gebruiken. Wij willen onze kiezers wederom
hartelijk bedanken voor hun vertrouwen en zullen ons, samen met de ondersteuning van onze
landelijke partijen, Groen Links, PvdA en D66, ook de komende 4 jaar voor de gemeenschap inzetten.
Wat ons verontrust is dat het aantal stemmers bij Gemeenteraadsverkiezingen steeds verder is
afgenomen. Iets meer dan 55% van onze inwoners heeft ook daadwerkelijk hun stem uitgebracht. Dit
is opnieuw minder dan vier jaar geleden. We zitten als Meerssen nog ruim boven het landelijk
gemiddelde maar toch - 45 van de 100 inwoners in Meerssen maakt niet gebruik van haar
democratisch recht. Een recht waar op nog geen 2.000 km afstand een oorlog om wordt gevoerd!
Mogelijk hebben landelijke debacles zoals de toeslagenaffaire, bijgedragen aan deze neerwaartse
trend en een verminderd vertrouwen in de overheid als geheel. Maar afgezien van de mogelijke
negatieve externe invloeden, is KIJK!!! van mening dat wij als lokale volksvertegenwoordigers nog
beter kunnen communiceren dat je op gemeentelijk niveau echt zaken direct kunt beïnvloeden – dat
het er echt toe doet.
Voor KIJK!!! is dan ook de burgerparticipatie voor de komende 4 jaar een belangrijk thema om
organisaties, inwoners en vooral jonge mensen te betrekken bij de besluitvorming over hoe onze
gemeente er uit komt te zien.
De afgelopen 2 jaar heeft KIJK!!! samen met het CDA, Lokaal DNA en Focus de coalitie met 11 zetels
gevormd. Samen met energieke wethouders en dankzij de inzet van de veerkrachtige organisatie van
de gemeente Meerssen, hebben wij al twee jaar een sluitende begroting, zijn slepende dossiers
weggewerkt en is de noodzakelijke rust voor de organisatie van de gemeente Meerssen terug
gebracht. En dit zonder te snijden in de goede voorzieningen in de gemeente. Tevens zijn er
substantiële financiële middelen voor de gemeentelijke organisatie gereserveerd. Met deze rust en
financiële stabiliteit kan de gemeente zich blijven focussen op de dienstbaarheid voor de
gemeenschap
Ook na de verkiezingen van 14, 15 en 16 maart jl. heeft deze coalitie nog steeds 11 van 17 zetels –
weliswaar met een andere zetelverdeling dan 2 jaar geleden. Ons Inziens een duidelijk signaal van de
kiezer dat de ingezette koers gecontinueerd moet worden.
Fractie KIJK!!! kijkt terug op een zeer goede samenwerking met Lokaal DNA, Focus en het CDA. Een
respectvolle samenwerking met als basis onderling vertrouwen en zonder dubbele agenda’s. Zelfs
het vaak bekritiseerde summiere A4’tje voor deze samenwerking, was meer dan voldoende.
KIJK!!! zal zich ook de komende 4 jaar inzetten voor een groen, sociaal en progressief Meerssen en
constructief bijdragen aan de gemeenschap. Het initiatief ligt nu eerst bij de winnaars van deze
verkiezingen

