
Het jaar 2021 wordt gekenmerkt door het voortduren van de coronapandemie en door de 

voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezing van 2022. Vrijwel het gehele jaar door 

hadden we te maken met maatregelen die het onderlinge contact beperkten. Onze 

spreekuren hebben we allemaal moeten schrappen, maar de activiteiten van de politieke 

agenda mochten vanwege het algemene belang wel doorgaan, zij het mondjesmaat en op 

gepaste afstand. Binnen de mogelijkheden hebben we toch kunnen functioneren, zowel 

intern als extern. 

 

Intern zijn we begin april gestart met brainstorming over de komende campagne. De 

raadsfractie maakte afspraken over vernieuwing van het verkiezingsprogramma. Voorts 

werd besloten ondersteuning in te roepen van een marketing bureau bij het gebruik van 

social media. Vanwege onze presentatie naar buiten gingen we vanaf half mei tweewekelijks 

op zaterdagochtend een wijk van Bocholtz of Simpelveld in op zoek naar zwerfvuil. Op 

gepaste afstand van elkaar en tot de burgers die wij aldus ontmoetten hebben we alle 

straten in de gemeente bezocht. Steeds werd verslag gedaan van onze zoektocht, vaak met 

een foto, zodat wij geregeld publiciteit genoten in D’r Troebadoer. Tot eind december 

hebben wij de nodige kilo’s zwerfvuil ingezameld. We hebben ons toen al voorgenomen dit 

werk voort te blijven zetten. Naast het algemene nut werkt het onderlinge contact binnen de 

groep heilzaam en de waardering die burgers uitspreken is een mooie aanmoediging. 

Allengs in oktober/november kreeg de planning van onze campagne meer vorm, in 

december publiceerden wij als eerste politieke groepering onze speerpunten.  

 

Het werken aan de kandidatenlijst was een behoorlijke opgave. Al 20 jaar vissen wij in 

nagenoeg dezelfde vijver en ook de concullega’s zijn daar actief. De belangstelling voor 

politieke inzet is zeker niet groeiende en steeds minder mensen tonen zich bereid tot een 

actieve opstelling, ook het verenigingsleven heeft hiermee te kampen. Gelukkig kwamen wij 

toch in contact met enkele jongeren die plaats willen nemen op de verkiezingslijst. Zo tegen 

eind december werd duidelijk dat wij met slechts 15 kandidaten een vrij korte lijst zouden 

hebben. Best een zorgwekkende ontwikkeling maar gezien het tijdsbeeld is het niet anders. 

We beseffen ook dat de lengte van de lijst niet doorslaggevend is, wel de kwaliteit van de 

kandidaten. Waar menigeen alleen hoop had op een goede afloop en mogelijk wat minder 

vertrouwen, weten we dat de afloop niet onbevredigend is geweest, maar die uitkomst 

hoort in ons volgende jaarverslag. 

 

Het bestuur is in het jaar 2021 2 keer bijeengekomen. Op 4 oktober kon de jaarvergadering 

gehouden worden waar Thijs Gulpen benoemd werd als lijsttrekker van Leefbaar Simpelveld. 

De 3 raadsleden bezochten getrouw de raadsvergaderingen en de overige vergaderingen 

zoals presidium, informatiebijeenkomsten en overleggen met diverse gemeenschappelijke 

regelingen (vaak digitaal). De 4 fractieassistenten droegen naar vermogen hun steentje bij in 

de beraadslagingen van de 3 commissies die de gemeenteraad adviseert over de te nemen 

besluiten. 


