Mijn naam is Mario Kock, 33 jaar, geboren en getogen in Haaften en
inmiddels een paar jaar woonachtig in Tuil.
Al tientallen jaren actief in het verenigingsleven eerst een eigen Stichting
JeWelz (Jeugd & Welzijn) en vanaf augustus 2011 actief bij 1 van de
leukste & gezelligste verenigingen van West Betuwe namelijk
Oranjevereniging Haaften, momenteel als voorzitter en verantwoordelijk
voor de PR.
Ook ben ik bestuurslid van het in 2021 opgerichte Dorpsplatform Mooi
Haaften en daarnaast ben ik raadslid en secretaris van Leefbaar Lokaal
Belang.
In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als accountmanager bij Heineken
Nederland. In mijn vrije tijd ben ik een echte Bourgondiër, doe ik aan fietsen,
hardlopen en reis ik graag!
De afgelopen 3 jaren waren voor mij intensief, leerzaam en uitdagend in
mijn eerste termijn als raadslid in een nieuwe gemeente. Ik heb veel mogen
leren, veel gezien en met veel inwoners en ondernemers het gesprek mogen
aangaan. Mooi ook te zien dat je gezamenlijk ook echt zaken kunt
verbeteren voor de directe leefomgeving!
Komende periode moet er echt werk gemaakt worden van versnelde
woningbouw voor starters en doorstroom woningen voor senioren zodat de
jeugd het dorp niet uit hoeft! Maar het moet vooral ook betaalbaar blijven
waarbij we ook goede afspraken gaan maken met woningbouw en
projectontwikkelaars m.b.t. zelfbewoningsplicht.
Meer aandacht voor jeugd & welzijn, een beter en soepeler
evenementenbeleid waar ook de horeca & het verenigingsleven goed mee
uit de voeten kunnen. Minder papierwerk bij vergunningen en een simpel en
makkelijk toegankelijke website. En de vrijwilligersprijs moet weer
terugkomen.
Daarnaast onze mooie fruitgemeente aantrekkelijker en toegankelijker
maken, uitbreiding van kleinschalige verblijfsmogelijkheden en het
stimuleren van horeca langs de dijken en fietsroutes.
En dan tot slot de communicatie naar onze inwoners toe, MOET en kan veel
beter!
Waarom Leefbaar Lokaal Belang?
Je moet er niet enkel zijn in tijden net voor de verkiezingen om zieltjes te
winnen.
Nee je moet er altijd zijn voor de inwoners! Korte lijntjes, transparant, weten
wat er speelt en leeft in de kernen. tussen de inwoners instaan, je gezicht
laten zien bij evenementen en voor de inwoners opkomen!

Leefbaar Lokaal Belang is de lokale partij die zichtbaar is, en echt lokaal
betrokken, daarom LLB!

