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Beste part¡jgenoten,

Afgelopen donderdag ben ik definitief als raadslid geïnstalleerd in de gemeenteraad van Doesburg. Ondanks dat ik de
aanleiding, namelijk het vertrek van Yvonne, betreur, vind ik dit voor mij persoonlijk een leuke en spannende nieuwe
uitdaging. De afgelopen jaren ben ik op de achtergrond actief geweest voor de PvdA Doesburg. Al enkele jaren als

bestuurslid en sinds 2014 ook als fractie assistent. De ervaring die ik in deze periode heb op gedaan zal ik in mijn
nieuwe rol gaan ¡nzetten.

Bij de PvdA zit ik op mijn plek. Het is een vereniging die goed bij mijn persoonlijke waarden past. Solidariteit staat bij
mij hoog in het vaandel. Ook kan ik het waarderen dat de PvdA daadwerkelijk de handen uit de mouwen steekt, ook
wanneer er enorme uitdagingen voorliggen die onvermijdelijk gepaard gaan met maatregelen die niet populair zijn.
Alleen dan kun je daadwerkelijk invloed uitoefenen op de toekomst. Daarnaast vind ik het leuk en belangrijk om mij,
naast mijn baan als relatiemanager op gebied van zorgtechnologie, ook actief in te zetten voor mijn omgeving. Om
invloed uit te oefenen moet je ook meedoen. De gemeentepol¡tiek is juist een plek waar onderwerpen aan de orde
zijn die van invloed zijn op onze directe leefomgeving. lk ga mijn focus leggen op het waarborgen van sociale
waarden binnen zorg, werk en inkomen en onderwijs. Wat ik concreet wil bijdragen is het kritisch kijken naar
uitdagingen binnen het sociaal domein en het aandragen van innovatieve oplossingen zoals de toepassing van
technologie.

lk ben blij dat ik de gelegenheid krijg om een verschil te kunnen maken en dat ik daarnaast bijdraag aan het
verjongen van de gemeenteraad. Binnen onze kleine fractie zal ik mijn uiterste best doen en mij inzetten voor de
Doesburgse burgers. lk ga de uitdaging aan!

Met vriendelijke groet,

ke de Jong


