Roermondenaar van het Jaar
2016 was een jaar waarin de stad Roermond en diverse inwoners positief soms minder
positief in het nieuws kwamen.

1. Wie is in uw ogen dé Roermondenaar van het jaar 2016?
(65% = ik weet niemand die ik deze titel zou geven)

Roermondenaar
Meester van de
Leegstand
Bart Segers
bisschop Frans
Wierts
burgemeester

Motivatie
Wandel door de stad
vernieuwende regisseur Schinderhannes
een man met een groot hart, ver over de grenzen heen, ondanks zijn
beperkingen dienstbaar
Ze is een goede moeder met hart voor de stad en heeft bovendien m.i. zeer
veel goede besturingskwaliteiten
Zij had en heeft de moeilijke taak om de Roermondse politiek met al zijn
tegenstanden in een recht vaarwater te houden. waarbij een politieke partij
ook nog twijfelt aan haar kunnen.
Dit duo heeft (inter-) nationale faam gekregen en behoren in hun vak tot de
absolute top.

Burgemeester
Mevr. R
Donders
DJ duo
Deepend, Bob
van Ratingen en
Falco van den
Aker,
Dré Peters
hij luistert en handelt naar en namens de burger
Frits Roumen
Frits zet zich in kleine schaal voor veel mensen in.dit ondanks zijn eigen
handicap.
Gerard van de
Hij is geen Roermondenaar, maar spant zich enorm in voor de Roermonds
Garde
cultuur. Zingt bij een koor. Schrijft diverse artikelen en Inmiddels werkt ik hij
bij het gemeentearchief, waar hij o.a. het Historiehuis beheer doet.
Geweldig actief en historisch onderzoeker.
Gerrit Pouwels Organiseert al 50 jaar de kerstviering bij Citaverde
hein van der
Voor zijn inzet.
bruggen
iemand die het Dialect bepaalt mede identiteit en daardoor welbevinden
dialect
promoot, bijv H.
Simons
ik weet wel wie nee
Jos van reij .
Hij heeft heel veel gedaan voor de stad wat soms niet helemaal
gewaardeerd wordt door anderen.
Jos van Rey
Jos van Rey
Heeft. Veel voor Roermondse gewone burgers veel betekend.En staat nog
altijd voor ons klaar.
Jos van Rey
Blijft voor de stad vechten
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Jos van Rey

jos van rey
Jos van Rey

Jos van rey
Jos van Rey
Marc
Breugelmans
Marc
Breugelmans
marc
breugelmans
Marc
Breugelmans

Marc
Breugelmans
Marc
Breugelmans
Marianne
smitsmans
Marianne
Smitsmans
marieke van
der Leijé
Mark
Breugelmans
Mevr.
Smitsmans
Mevr.
Smitsmans
Monique

Ivm met het feit dat er veel bagger over hem is uitgegooid, terwijl hij voor
de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de stad van grote waarde is
geweeest. Ook heeft het beleid van van Rey een zeer gunstige invloed op de
werkgelenheid gehad. Als bestuurder was hij keiharde werker. Ik ken geen
tweede bestuurder die kan tippen aan van Rey. Ik kijk daarbij meer dan 40
jaar 'achterom'.
Deze man wordt beschimpt voor al het goede werk dat hij voor de stad
Roermond heeft gedaan en voor de stad heeft bereikt met uitsluiting van
eigen belang.
Landelijk bekendheid met een lach en een traan.
Deze heeft veel gedaan voor Roermond
Ondanks zijn ziekte gaat hij onverdroten door. Een volhouder!
Altijd op samenwerking gericht!!!
samenloop voor hoop etc.
Hij zet zich (ondanks zijn slopende ziekte) belangeloos in voor het bestuur
van de stad maar zet de stad d.m.v. de organisatie van diverse evenementen
op de kaart.
Daarbij laat hij zich niet ontmoedigen door de vaak smerige kritiek van de
zijde van de oppositie via o.a. facebook. HIj is een enorme verbinder die laag
drempelig en zonder capsones bereikbaar is. Ogenschijnlijk moeiteloos
verbindt hij de coalitie maar hij weet lijntjes te leggen naar de diverse wijken
en zet zich in voor de belangen in de wijk.
Vanwege zijn jarenlange inzet voor evenementen in Roermond.
Zijn passie om ondanks zijn ziekte iets te betekenen voor de emeente
Roermond
zij was veelvuldig in het nieuws en bijna steeds positief. Zij is goed
benaderbaar voor alle burgers en zet beleid op samen met de burgers die
het aangaan.
Heeft echt hart voor de zaak, immer positief en heeft visie.
Pyure mooie muziek in de stad
Veelzijdige inzet voor de gemeenschap, alles op vrijwilligers basis.
Ik hsd geen hoge verwachtingen, maar ze werkt hard en doet veel goed werk
voor mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen
Zij is er voor de mensen, met een groot sociaal hart.
Vergeet de ouderen niet.
Haar werk voor Afrika.
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Wolters
negatief Jos
van Reij.
niemand
postbode Roy

Zijn reacties op justitie. Calimero reacties.

Omdat niemand verdient
PostNL bezorger Roy (ik weet geen achternaam, maar hij bezorgt in elk geval
in Hoogvonderen) bezorgt zijn pakjes altijd met een stralende lach en een
welgemeend: Prettige dag nog!
Hier kan menig werknemer, in wat voor branche dan ook, een voorbeeld
aannemenn.
Ralph Wolters Top vent en top collega
Resi Coumans Zet Roermond op de kaart.
rianne donders ze is goed bezig voor Roermond weer positief op de kaart te krijgen.
Rianne
Zij blijft als burgemeester beschaafd in soms platvloerse
Donders
discussies.Bijzonder.
Rianne
Mooie woorden tijdens opening De Graasj en opstelling Roermondse
Donders
politiek.
Smitsmans
Onverminderde inzet voor de zwakkere in onze samenleving
Vrijwilligers
De vele vrijwilligers die Roermond kent en zich belangeloos inzetten voor de
medemens of verenigingen of instanties
wethouder
Goed beleid op sociale zaken. Kan Dre Peters en Jos van Reij aan.
Marianne Smits
Wethouder
Het hart op de goede plaats. Eerst de mens dan de stenen
Smitmans
wethouder
Voert een fier en sterk economisch beleid en is gelukkig opgewassen tegen
Waayen
LWR
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