
Partijgenoten, 

Trots om als lijsttrekker voor deze mooie partij aan de slag te gaan. Trots op ons team 
waarmee we de verkiezingen mee ingaan. Met Roosendaal, voor Roosendaal. 

Ik sprak onlangs een aantal jongeren die op zoek waren naar werk, naar een stageplek, naar 
perspectief voor de toekomst. Ze hadden allemaal een diploma, maar kwamen maar niet aan 
de bak. Zijn ongerust over de toekomst. Is er voor hen nog perspectief, komen ze aan de slag? 
Deze jongeren in Roosendaal verwachten ook van ons, van de politiek dat wij er voor hen 
zijn. Dat wij de keuzes maken die ervoor zorgen dat zij een toekomst hebben. 

Dat mogen ze zeker van ons verwachten, de Partij van de Arbeid, de partij van werk, werk, 
werk. De komende verkiezingen zullen wat mij, wat ons team betreft in het teken staan van 
met elkaar en voor elkaar aan de slag in het kader van de werkgelegenheid, het meedoen , de 
zorg en leefbaarheid in Roosendaal, in onze wijken en dorpen. 

We zetten in op wat van waarde is in Roosendaal. We gaan continu het gesprek aan met de 
samenleving. Op 7 december trappen we letterlijk af bij voetbalvereniging RKVV Roosendaal 
rondom de actie ‘prettige wedstrijd’ over voetbal en veiligheid. Op 14 december de 
presentatie van ons PvdA team in Parrotia, het startsein van de verkiezingscampagne. 

We zullen de gouden driehoek inzetten, overheid, ondernemers, onderwijs. Maar zoeken het 
ook onze bondgenoten in de wijk, in de buurt. De lokale politiek dichtbij, met elkaar, voor 
elkaar. 

De Partij van de Arbeid doet wat nodig is. In lastige tijden werken we aan Roosendaal, 
werken we aan onze wijken en dorpen. Een sterker en socialer Roosendaal. Waar goede zorg 
dichtbij georganiseerd en gegarandeerd is. Waar ieder kind naar school kan om het beste uit 
zichzelf te halen. Waar jong en oud een goede baan hebben. We mogen van de politiek 
verwachten dat er samengewerkt wordt. In het belang van Roosendaal. Doen wat nodig is. 
Alleen zo maken we Roosendaal sterker en socialer. Doen wat nodig is, met elkaar, voor 
elkaar. Deze uitdaging gaan we met Roosendaal aan. Daarom, partijgenoten staat ons vanaf 
nu nog één ding centraal: campagnevoeren. Ik ben optimistisch, optimistisch over de kracht 
van Roosendaal, enthousiast over onze ideeën voor Roosendaal. 111 dagen lang gaan we aan 
de slag, we nemen Roosendaal met ons team mee naar een sterk en sociaal Roosendaal, de 
PvdA leeft in Roosendaal! 

Dank u wel. 

 


