PETRA VAN KUILENBURG BESTE LOKALE POLITICUS IN DE PROVINCIE GELDERLAND BIJ DE PIETER
OMTZIGT CUP
Kritisch, kennis van zaken, betrokken en vasthoudend. Zo wordt onze fractievoorzitter, Petra van
Kuilenburg, omschreven door de jury van de Gelderlander in het katern “dicht bij de mensen” die de
Pieter Omtzigt cup heeft uitgereikt. Petra is van de provincie Gelderland derde geworden en wordt
omschreven als een “model” raadslid. Zij is in de top 3 het enige raadslid van een lokale partij.
Het gaat er niet om welke politicus het meest in de krant staat
De Gelderlander heeft onderzocht welke regionale politicus dezelfde kwaliteiten heeft als Pieter
Omtzigt. De Gelderlander wil laten zien hoe belangrijk het is voor politici om dichtbij de mensen te
staan en echt aandacht te hebben voor hun vragen en zorgen. Petra kan dat als geen ander en dat
doet zij al jaren met succes.
LLB is trots op onze fractievoorzitter.
De omschrijving van de top 3 en de andere genomineerde raadsleden laat zien dat het er niet om
gaat welke (lokale) politicus het meest in de krant staat. Het gaat om degene die (vaak op de
achtergrond) heel veel doet voor inwoners en dat ook laat zien in de raad. Uit de top 3 blijkt ook dat
het erg belangrijk is om een kritisch geluid te laten horen in de raad, of je nu in een coalitie of de
oppositie zit. Petra heeft ervaring met beide, maar dat heeft haar er niet van weerhouden om
kritisch en vasthoudend te zijn en te blijven, denk maar aan de kippen in Heukelum en de MIRT/A2 in
Waardenburg.
LLB blijft als tegenmacht opkomen voor onze inwoners!
Er valt nog veel te verbeteren in West Betuwe en de plaats in de top 3 zien wij als ondersteuning.
Inwoners van West Betuwe worden nog steeds vergeten in onze gemeente. Het beste voorbeeld is
het feit dat inwoners en ondernemers niet vooraf worden gehoord bij nieuw beleid. Concrete
voorbeelden zijn de woonvisie en het speelplaatsenbeleid. Nieuwe voorbeelden zijn het
arbeidsmigranten beleid en de nota vastgoed, ook die zijn niet vooraf met de inwoners gedeeld en
besproken.
Genoeg werk dus voor de tegenmacht!

