Burgemeester
De gemeente Gemert-Bakel is op zoek naar een nieuwe burgemeester.

1. Waar moet de nieuwe burgemeester volgens u zeker aan voldoen? (n =
107, 16% heeft geen wensen voor een nieuwe burgemeester)





























1 het moet een vrouw zijn.
2. bij voorkeur links.
3 uit de regio komen
4 in de gemert komen wonen
Beschikken over voldoende ervaring. Na vele jaren van een burgemeester met een CDA of VVD
achtergrond bij voorkeur een burgemeester die geen partijbelang heeft of een andere dan de
genoemde politieke achtergronden heeft.
Betrokken zijn bij de burgers
oog hebben voor alle verenigingen en alles wat georganiseerd wordt in Gemert-Bakel
Betrokkenheid
Betrokkenheid bij de gemeente en de inwoners.
Betrokkenheid met burgers
Betrokkenheid ouderen en jeugd
Betrokkenheid tonen naar alle lagen van de bevolking toe. Niet alleen tijd en interesse investeren
in voor haar bekende paden. Iemand die niet schroomt haar horizon te verbreden. Willen
inzetten op duurzaamheid, milieu en dierenwelzijn.
Betrokkenheid, deskundigheid
Betrokkenheid, empathie, laagdrempelig, oog hebben voor de burger, zorgzaam
Betrouwbaar zijn, charismatisch, daadkrachtig zijn
Betrouwbaar, aanspreekbaar en een goede manager
Communicator. Boven de partijen staan. Benaderbaar. Waar mogelijk op de achtergrond blijven
en zijn wethouders/raadsleden in de publiciteit naar voren schuiven.
Daadkracht, midden in de maatschappij staan, een persoon met een visie voor de gemeente en
die (direct) durft te handelen indien nodig. Een leider die opkomt voor de belangen van de
inwoners van de gemeente maar ook van besturen weet.
Daadkrachtig en toegankelijk
Daadkrachtig. Bij voorkeur vrouw. Niet puur orienteren op agrarische economie, maar keuze
voor speerpunten als promotie toerisme
De burgemeester moet goed kunnen schakelen tussen wensen/mogelijkheden,
beperkingen/mogelijkheden, lokale en regionale
verantwoordelijkheid. Dit vermogen om te schakelen tussen posities (en daaraan gekoppeld het
vermogen om zich in te leven in veiligheidssituaties en
veiligheidsurgentie).
De nieuwe burgemeester moet daadkrachtig zijn en zichtbaar in de gemeente.
Deskundig, onpartijdig
Deskundig, sociaal, ondernemend
Dicht bij de mensen staan en vooral zichtbaar zijn voor de mensen.
Dicht bij de mensen staan, zich intresseren voor vooral de kleinere kernen
Een betrokken jong en vol met ideeën een vader voor Gemert Bakel
Een eerlijke, positieve doch realistische en open insteek.
Een gezonde kijk op de wereld hebben, verbinden . Zeker een visie en doorzettingsvermogen
Een goede luisteraar, iemand die onder de mensen wil komen, iemand met veel begrip voor het
verenigingsleven en de bereidheid daarin te investeren
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Een kartrekker met visie die kan verbinden maar er ook voor kan zorgen dat over voor GemertBakel o zo belangrijke dossiers vlugger dan de laatste jaren knopen door te hakken ook al
moeten sommige partijen/burgers hun eigen opvattingen en belangen daarvoor opzij zetten of
ondergeschikt maken.
Een mensen mens.
Een mensen-mens
Een modern bestuurder zijn en de oude structeren verlaten.
Een persoon die tussen de mensen staat.
een persoon die in Gemert woont.
Een persoon welke dicht bij de mensen staat, aan te spreken is door de burgers.
Een sterke bestuurder en een echte burgervader
Een sterke persoonlijkheid,die dicht bij de mensen staat.
Eerlijk, sociaal, voor een beter gemert, etc
Eerlijkheid, maar dat zal moeilijk zijn (politiek is zelden eerlijk), en zdeker niet van CDA of VVD,
graag links (van het midden). En niet zo oud ook een keer. En transparant, open.
Financieel inzicht, geen cda, ervaring in een soortgelijke gemeente qua aantal inwoners,
problematiek.
Woonachtig in Gemert
Oost Brabander
Geen dubbele Nationaliteit 100 % Nederlander.
Gevoel voor de dynamiek van een dorp en wat daar de wensen zijn
Goed leiderschap, luisteren naar de bevolking.
Goed op de hoogte zijn wat er zich afspeelt in de gemeente, en zich een willen voelen met de
burgers.
Groepen, mensen kunnen verbinden
Hart voor de bevolking. Mens onder de mensen. Belangstelling ook voor de kleine kerkdorpen.
Het moet in ieder geval iemand zijn die alle inwoners van de gemeente (alle rangen en standen)
het gevoel
geeft dat ze er echt bijhoren als tegenwicht voor de politieke partijen die teveel zorgen voor
splitsing van de bevolking.
Hij moet boven de partijen staan en zelf geen politieke spelletjes spelen. Hij moet er zijn voor alle
inwoners en eerlijk en integer.
Hij moet een luisterend oor hebben voor de bewoners van Gemert-bakel! Daarvoor moet hij
sociaal zéér betrokken zijn bij het wel en wee van de bewoners!
Hij moet in ieder geval zeer betrokken zijn bij de gemeenschap en verenigingen.
Hij moet mijns inziens empathisch zijn en los van de politieke partijen kunnen staan. GemertBakel heeft een burgemeester nodig die autoriteit uitstraalt, maar toch in staat is met iedereen
goed samen te werken. Verder moet hij scherp zijn op de integriteit van lokale politici, omdat
belangenverstrengelingen op de loer ligt.
Hij moet passie hebben met onze gemeente
In de gemeente wonen.Dat hij voor het verminderen van de veestapel is.
En dat de zorg voor ouderen beter wordt.
In Gemert gaan wonen (verplicht binnen 1 jaar). Betrokken zijn met de samenleving.
In Gemert wonen en betrokkenheid met de bevolking, veder iemand man/vrouw. met charisma
In staat zIjn om boven alle partijen te staan én te blijven staan.
Integer zijn en boven de partijen staan. Ondersteuner zijn voor de plaatselijk ondernemers ook al
zou dat wat duurder uitkomen dan van diensten van buiten de gemeente gebruik te maken.
Makkelijk benaderbaar zijn voor de inwoners van de gemeente.
Integer, betrokken, daadkrachtig en verbindend.
Integer, betrokken, vakkundig
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Integer, mensen-mens, sociaal/maatschappelijk bewogen, gevoel voor verenigingsleven,
ondernemersgezind
Integer, open en vriendelijk. Daarnaast is enige kennis van ons werk- en leefgebied ook van
belang.
Inwonend zijn en betrokkenheid
Jong van geest. Durven te investeren in toerisme. Daar liggen de kansen voor het bedrijfsleven
wat dan ook weer goed is Voorde inwonersaantal Gemert- Bakel
Kunnen luisteren en goed bereikbaar zijn voor inwoners!
Betrokken zijn.
Luisteren naar de mensen en gezicht laten zien. Reageren (en beleid maken) doe je buiten het
gemeentehuis.
Maatschappelijke betrokkenheid hebben en tonen
transparant zijn
open houding hebben / toegankelijk zijn
sociaal invoelend vermogen hebben en tonen
opkomen voor kwetsbare mensen in de gemeente
burgerinitiatieven serieus nemen en ondersteunen
ondernemersklimaat verbeteren
werken aan duurzaamheid op milieugebied
werken aan behoud van historie en cultuur
verschillende groepen mensen verbinden
bijdragen aan sociaal gedrag en houding bij burgers
Meer betrokkenheid bij Gemert Bkel
Mensen-mens; de vorige was onzichtbaar en niet betrokken. Hij/zij mag best lijken op
burgemeester van Maasakkers.
Met een open instelling luisteren naar initiatieven en belevingen van burgers
Moet betrouwbaar, daadkrachtig en toegankelijk zijn.
Moet een moderne burgemeester zijn en in Gemert wonen en er zijn voor het dorp
Moet integer en deskundig zijn
Moet over enige ervaring beschikken
Onpartijdig, ijverend voor een sterk en zelfstandig Gemert-Bakel en opkomend voor de belangen
van inwoners en (eigen!) ondernemers, sociaal en inlevend, hands-on-visionair, krachtig
bestuurder en ambassadeur, geen VVD of PVV
Oog hebben voor de stank-fijnstof en gezondheids problematiek in Elsendorp door de groei van
de veestapel ook verergerd doordat er een LOG gebied is gekomen!
Op de interne organisatie letten en aansturen
Open en eerlijk zijn.
Zich tussen de mensen begeven.
Zichtbaar zijn voor iedere burger.
Open staan voor iedereen uit onze gemeente en betrokkenheid tonen
Open, sociaal, betrokken
Oprecht zijn en niet voor de macht van het geld kiezen.
Passie, betrokkenheid, gedreven, woonachtig (gaat er wonen) in Gemert-Bakel, visie over
toekomst
Sociaal betrokken
Sociaal, een echte mensen burgemeester, geen arrogante zakkenvuller.
Sterk in de schoenen, zo snel mogelijk in Gemert-Bakel wonen, toegankelijk, integer
Uit de gemeente zelf ,luisteren naar het volk, niet over
een nacht ijs beslissen
Uit de regio
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VAKER BIJ OPENBARE GELEGENHEDEN AANWEZIG ZIJN.
Veel aandacht hebben voor de minderheid.
Verstand van zaken hebben en tussen de mensen staan
Weten wat er onder de bevolking leeft. Dat is alleen te doen om zich zoveel mogelijk te laten zien
bij activiteiten.
Wonen in gemert
Zakelijk sociaal en vooral een sterke persoonlijkheid die bekwaam is en niet bang om
moeilijkepunten aan de orde te stellen of aan te pakken
Zich open stellen naar de gewone mensen daar heeft Gemert-Bakel behoefte aan en geen
lintjesknipper
Zorgdragen voor een goed leefklimaat
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