
Kleine gemeenschappen mogen en moeten weer gehoord worden. De 

stem van het volk moet weer gehoord worden. Voor die mensen die hun 
vrije tijd opofferen voor de gemeenschap, voor die mensen die werken 

aan de veiligheid en structuur van de gemeenschap, en voor al die andere 

mensen voor wie de gemeenschap centraal staat, wil ik me sterk maken. 
In kleine gemeenschappen voert het gevoel van kleinschaligheid, samen 

zijn en “ons kent ons” vaak de boventoon. Ik pleit voor het behoud van 
deze kleine gemeenschappen, waarin zaken als veiligheid en structuur een 

grote rol spelen. Het gevoel van samen zijn betekend ook samen zorgen. 
Niet alleen voor de veiligheid in de gemeenschap, maar ook voor hen die 

een helpende hand kunnen gebruiken; zij die in een uitzichtloze situatie 
verkeren of zij die door lichamelijke omstandigheden beperkingen hebben 

in hun dagelijks leven. Ook hun stem moet gehoord worden. Door mijn 
relatief jonge leeftijd (23 jaar) ben ik goed op de hoogte van de 

standpunten en visies van de jongeren in de gemeenschap. Ook voor de 
jongeren, die de toekomst van de gemeenschap moeten vormen, zal ik 

me sterk maken.     
 

Van jongs af aan ben ik actief in het verenigingsleven in mijn woonplaats 

Schimmert (o.a. voetbalclub, toneelvereniging, acolieten, fanfare en 
schutterij). Hierdoor ervaar ik dagelijks wat er speelt in de kleinere en 

vooral hechte gemeenschappen zoals Schimmert. De belemmeringen en 
de mogelijkheden die de burgers in hun dagelijks leven ervaren. Met deze 

kennis wilde ik meer kunnen bereiken. Dit bewoog mij ertoe me 
verkiesbaar te stellen bij het CDA. Het CDA voert de komende campagne 

de slogan; 'Versterken van verantwoordelijkheid en vertrouwen in elkaar'. 
Hiermee legt het CDA de nadruk op het versterken van de 

verantwoordelijkheid van de burger indien mogelijk en gewenst, en het 
versterken van wederzijds vertrouwen tussen de burger en de overheid. 

Het vertrouwen van de burger in de overheid is onder andere gebaseerd 
op dagelijkse beleidsuitvoeringen. Ik sluit me aan bij deze gedachten door 

me sterk te maken voor accurate en snelle besluitvormingen waarbij er 
zorg naar uit gaat dat de burger goed geïnformeerd is. Hiermee wil ik het 

wederzijdse vertrouwen versterken en tevens, door de burger goed te 

informeren, een situatie creëren waarin de burger meer eigen 
verantwoordelijkheid kan en wil dragen.  

 
Met vriendelijke groet, 

Ramon Lucassen 
 
“Daar waar de gemeenschap centraal staat” 

 
 
 
 
 
 
 


