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Over mezelf: 

 

Mijn naam is Bob Borggreve en ik ben 23 jaar. In mijn eerste levensjaar kwam ik met mijn ouders 

naar Hulsberg. Net als veel andere Hulsbergers maakte ik mijn eerste vriendjes op de crêche bij 

juffrouw Betsie. De jaren erna ging ik net als iedereen naar Basisschool Hulsberg waar ik mooie 

herinneringen aan heb overgehouden. In die jaren ging ik ook voetballen bij de lokale SVH en hielp ik 

de pastoor wekelijks met misdienen. Bovendien ben ik vanaf mijn negende ook lid van de Koninklijke 

Fanfare Sint Caecilia, ik speel hier nog steeds op de trombone.  Na een fantastische basisschooltijd 

ging ik met veel van mijn vrienden naar het Sintermeertencollege te Heerlen, waar ik na zes jaar mijn 

VWO-diploma in ontvangst mocht nemen. 

Na wederom mooie jaren te hebben gehad op de middelbare school ging ik European Studies 

studeren aan Universiteit Maastricht. In mijn eerste jaar op de universiteit beleefden wij met de 

fanfare een van onze grootste triomfen: we wonnen het Limburgs Bondsconcours met maarliefst 94 

punten. Momenteel ben ik alweer bezig met mijn Master European Public Administration en heb een 

jaar stages gelopen in Brussel en bij de Tweede Kamer in Den Haag. Toen mij in oktober werd 

gevraagd of ik mee wou doen met de gemeenteraadsverkiezingen in Nuth had ik het antwoord al 

meteen klaar: ja! Ik heb een fantastische jeugd gehad in Hulsberg, en nu heb ik de kans om iets terug 

te doen voor de gemeenschap.  

 

Mijn visie voor Nuth (en vooral Hulsberg): 

 

Het belangrijkste is dat Nuth als gemeente leefbaar blijft, nu en in de toekomst. Basisvoorzieningen 

moeten bereikbaar blijven voor iedereen. In een plattelandsgemeente als deze zijn hechte 

gemeenschappen essentieel. Het is dus belangrijk dat het verenigingsleven in alle vijf dorpen actief 

blijft. Een gezonde samenleving begint bij de mensen zelf, maar de gemeente kan wel faciliteren 

waar nodig. 



Verder wil ik mij inzetten voor een minder stroperig ambtenarenapparaat in Nuth. Besluiten als het 

bouwen van een nieuwe basisschool of een nieuw tuinhuisje moeten wat mij betreft sneller worden 

genomen zonder ellenlange procedures die niemand begrijpt. Men moet meteen weten waar ze aan 

toe zijn. 

Tenslotte ben ik als gemeenteraads lid een volksvertegenwoordiger, wat betekent ik namens de 

mensen van de gemeente Nuth de Burgemeester en Wethouders controleer. Ik  ben vier jaar lang de 

spreekbuis tussen de mensen en de bestuurders, men kan bij mij aankloppen wanneer er problemen 

zijn, welke ik dan kan aankaarten bij de gemeente.  

 

 


