Tijdstempel

Vertel ons wat u belangrijke eigenschappen vindt van de nieuwe
burgemeester van Midden-Groningen.

Woonplaats

12-21-2017 13:13:49

Een man/vrouw tussen de mensen, een mensenmens dus, met
begrip voor iedereen!
Zeer goede bestuurlijke kwaliteiten. Kunnen verbinden. Menselijk
zijn. Op gepaste tijd ook hard en doortastend kunnen zijn. Goede
contacten met organisaties en burgers maken.
Objectiviteit, eerlijkheid, vertrouwen uitstralen en sociaal. Tevens zou
ik wel eens een wat jongere burgemeester zien.
Betrokkenheid ,vriendelijk, begripvol en niet alleen maar woorden
maar ook daden! Hijof zij moet zich willen en kunnen voegen bij de
burgers ! Meedoen. Een mensenmens .
Doortastendheid en mendelijkheid. Geen bureaucrate starheid door
te werken volgens regels maar kijken naar mensen
Eerlijk, oprecht en vooral objectief. Hoor én wederhoor Peter de
Jonge!
Blij dat je weggaat!!
Groninger in hard en nieren, Integer, Gericht op de belangen van
"zijn" burgers en bereid hiervoor op te komen.
Moet sociaal zijn en kunnen verbinden tussen de vele nationaliteit
binnen deze nieuwe gemeente
Daadkracht
Toegankelijk voor burgers
Luisterend oor. Een mensen mens. Een persoon welke een sterke
persoonlijkheid heeft, boven de partijen staat en zich thuis voelt in de
gemeente om zo een echte burgervader/moeder te zijn in deze
gemeente.
Integriteit en binding met de lokale bevolking. Sociaal ingesteld maar
niet anti-bedrijven.
Sociaal bewogen, boven de politieke partijen staand en aandacht
voor culturele instellingen in onze eigen gemeente.
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Een burgermeester zonder kapsones een burger Vader die dicht bij
de mensen staat.onze burgervader met hoed was een fijn mens
Zij of hij staat boven alle partijen
Dat de burgemeester zwerfafval aanpakt
Iemand die zich kan inleven in de burgers, en eerlijk en oprecht is.
Zichzelf in de spiegel kan aankijken bij beslissingen nemen.
Kortom, het hart op de goede plek hebben!
Moet de problematiek van Midden Groningen begrijpen ( liefst een
noordeling) dicht bij de bevolking staan en ondersteunend zijn.
Integer en toekomst gericht zijn.
Verbindend en dicht bij de Burger, luisterend
het moet een groninger zijn
Eerlijk. Zich met de mensen bezighouden, toegankelijk, zich inzet
voor de heersende armoede
Gedreven en zeer toegankelijk
Een burgervader met lef die ook eens voorbij de regeltjes duurt te
besluiten en zich daar niet achter verschuilt.
Manager met een sociale maar ook zakelijke ervaring. Die
veranderingen kan handelen en ook teamwork belangrijk vind.
Verbinden en rug recht houden
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Het moet iemand zijn die geboren en getogen is in 1 van de 3
gemeenten.
Bij voorkeur een jong persoon < 40 jaar. Verder graag de kandidaat
beoordelen op zijn vermogen, en niet op zoek gaan naar een vrouw
of iemand met een multiculturele achtergrond. Geen
prestigeburgemeester.
Sociaal voor de burger klaar staan en meer contact met de
samenleving en de overlast aanpakken
Respect voor de historie van het gebied.
Sociaal, bedachtzaam, eerlijk
Neutraal en verbindend
Ik hoop dat Burgemeester De Jong terugkeert als burgemeester van
Midden-Groningen.
hij moet kunnen jatten, bedriegen en ook nog tweespalt zaaien.
Betrokken, betrouwbaar, doortastend,slagvaardig. Geen type
'waailap' of mooiprater. Een ruwe bolster blanke pit-type! GEEN
vrouw a.u.b.!!!
Bestuurservaring
Circa 50 jaar oud
Het liefst partijloos
Goed kunnen luisteren
Minimaal meertalig en zeker Duits goed beheersen
Geen vrijgezel

Hoogezand

Betrokkenheid transparant open-minded uit de regio afkomstig
bestuurservaring eerlijk
Betrokken
Zichtbaar
Verantwoordelijk
Vakbekwaam
Goed op de hoogte van wat er speelt
Kennis van crisisbeheersing
Aardig
Open,bevolkingsgericht bruggenbouwer, sociaal. Hart
Consequent en sociaal, Benaderbaar
integer en los staan van alle partijen

Kolham

Dat hij praat met de inwoners van de gemeente miden Groningen
Hij moet communicatief sterk zijn en moet een verbinder zijn.
Mensenmens, recht voor z.n raap, compassie met alle lagen van de
bevolking
moet sociaal pvda burgemeester
Moet tussen de mensen staan,en mensen kunnen binden. Met
nieuw beleid komen. En erg belangrijk GEEN PERSOON UIT DE
SP.
Moet verbindend zijn
de nieuwe burgemeester moet aanspreekbaar zijn voor de
problemen van de burgerij.
Verbindend, luisteren, betrokken
Laagdrempelig zijn, de buurten intrekken, helpen
Ondernemerschap, charisma, een verbinder, resultaatgericht,
doener
Sociaal, Meedenkend, Vriendelijk en Sportief
Dat hij een vader is voor alle inwoners, en vooral voor de ouderen.
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Hoogezand
benaderbaar voor inwoners; stelt mensen boven procedures en
regels; kan omgaan met verschillen (accepteren dat ze er zijn in
Midden-Groningen); wil anderzijds met alle verschillende mensen,
dorpen, wijken en organisaties op zoek naar wat ons bindt.
Ondernemend en jonger dan 40 jaar
Nauw verbonden met de lokale brandweerploegen en stevige
inbreng in het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Groningen;
verbinder op het gebied van openbare veiligheidsvraagstukken
tussen gemeenteraad, college en Veiligheidsregio
Sociaal voor armoede. Mensen die al langer staan ingeschreven
voor een woning hebben voorrang op nieuwkomers. Eerlijker beleid
en niet alleen maar denken aan geld. Mooi groen in de gemeente
en minder straatafval.
Democratische gekozen

Sappemeer
Groningen

Sappemeer.

Muntendam
Noordbroek

Objectief en geen binding met VVD, PVDA en SP liefst Christen unie
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Hoogezand
Een burgemeester die belangstelling heeft en toont aan alle burgers
in de gemeente ...een burgervader die ook de evenementen die
georganiseerd worden met belangstelling bezoekt.
Dus naast de mensen staat
De nieuwe burgemeester heeft oog voor de economische
ontwikkeling van de gehele gemeente. De nieuwe burgemeester
slaagt erin de mensen mee te nemen op dat nieuwe pad. De nieuwe
burgemeester ontwikkelt initiatieven die de mensen er van kan
overtuigen dat groei belangrijk is en soms tegenstrijdig kan zijn met
onze achtertuin.
Gevoel en binding met de aardbevingsproblematiek
Iemand die buiten bestuurlijke ervaring ook een recent verleden
heeft in een andere functie (niet bestuurlijk) in bijvoorbeeld het
bedrijfsleven, zorg, politie, of iets dergelijks.
Betrokken, boven alle partijen staan , iemand die uit de regio komt of
de regio goed kent, veertiger
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- Onze burgemeester moet kunnen luisteren naar zijn/haar inwoners
en snel optreden, al dan niet mbv de (milieu)politie, als er een
signaal (in ons geval heel veel mails EN vele persoonlijke bezoeken
door verschillende buurtbewoners aan het gemeentehuis) komt uit
een wijk dat er angst, onrust, overtredingen van o.a. milieuregels en
de verkeersveiligheid voor automobilisten, fietsers en vooral
voetgangers is in die wijk.
- Ook moet onze burgemeester een handhavingsverzoek (in ons
geval meerdere via mails en twee aan HEM persoonlijk gerichte
mails) en meerdere bewoners persoonlijk aan de balie serieus
nemen en handelen zoals de wet voorschrijft.
Niet wijkbewoners 10 maanden laten wachten en geen een aan hem
gerichte mails MET foto's van overtredingen (laten) beantwoorden.
Dan worden inwoners gefrustreerd en voelen zich een derderangs
burger.
- Ook moet onze burgemeester empathie hebben en niet alles op de
automatische piloot doen, of omdat hij het druk heeft nergens op
reageren.
- Onze burgemeester moet zijn/haar wethouders goed kunnen
sturen als er een klacht komt, hoe dan ook, over het functioneren
van deze wethouder.
In ons geval ook 2 aan een wethouder persoonlijk (gemeente
emailadres) gerichte mails gewoon NIET (laten) beantwoorden,
terwijl het ging over een onderwerp (milieu) wat in zijn portefeuille zit.
- Onze burgemeester moet goeie leiderschapskwaliteiten hebben.
Niet alleen tijdens het voorzitten van een raadsvergadering of
dagelijksbestuursvergadering, maar ook in conflictgebieden van
zijn/haar gemeente en daar goede leiderschap kunnen tonen.
- Onze burgemeester moet snel en adequaat kunnen optreden
indien nodig.
- Onze burgemeester moet signalen over het disfunctioneren van
een bepaalde afdeling/personen/persoon van het gemeentehuis
direct serieus nemen en ingrijpen. (In ons geval een
zeer toegankelijk voor de inwoners, je moet als inwoner direct
contact kunnen maken.
Aantoonbare bestuurlijke ervaring, maatschappelijk betrokken,
sociaal vaardig en voor B&W een collegiale houding.
Boven de partijen staan en belang van alle burgers behartigen
Midden tussen de inwoners durft te staan, aanspreekbaar is, de
problemen serieus neemt, zijn gezicht laat zien, dus....een "
mensenmens"!

Muntendam

Kiel-Windeweer
Hoogezand
Hoogezand
Hoogezand

Hoogezand
Iemand die " tussen de mensen " staat, belangstelling heeft in de
inwoners, betrokken is bij z'n inwoners , .....eeen " mensenmens"
Visie, durf, experimenteel ingesteld, vrouw van de wereld met
Steendam
'groene ogen', sociaal betrokken, goed netwerk in Den Haag en
Brussel, leeftijd 35 - 50 jaar
Een burgemeester die voldoet aan de volgende voorwaarden:
Middenvooruitstrevend met een informele stijl; met gevoel voor humor;
Groningen
makkelijk in de omgang; die de gemeente op de kaart kan en durft te
zetten; toegankelijk voor alle lagen van de bevolking. Ook een
burgemeester met een leeftijd van ca 45 jaar.

Een aantal eigenschappen in willekeurige volgorde:
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Sappemeer
*Geslacht (man/vrouw) mag niet bepalend zijn bij gebleken
geschiktheid.
*Hij/zij hoeft geen ''lintenknipper'' te zijn. Stop met huisbezoeken bij
jubileum.
*Hij/zij moet zeker over voldoende/ruime politieke ervaring
beschikken voor het
goed kunnen managen van een gemeente met huidige (60.000)
inwonertal.
Iemand die weet ''hoe de hazen lopen''. Ook mbt provincie en Den
Haag.
*Het goed kunnen aansturen van de wethouders die nagenoeg geen
ervaring
hebben met de grootte als deze nieuwe gemeente.
*Hij/zij zal ook over inlevingsvermogen moeten beschikken m.b.t. de
(nieuwe)
raadsleden mede o.b.v. grootte gemeente.
*Hij/zij dient zich bewust te zijn van de groningse
mentaliteit/instelling.
*Hij/zij zal zich onder de mensen/burgers moeten begeven;
aanspreekbaar zijn.
*Hij/zij zal een ''mensen-mens'' moeten zijn in de breedste zin van
het woord.
*Voorts spreek ik de wens uit dat hij/zij na verloop van tijd kan
bewerkstelligen
om de teloorgang/achteruitgang van het onderhoud aan het grijs en
groen in
mn. H-S uit het slop kan trekken.
*Hij/zij zal visie moeten hebben aangaande bv. veiligheid/politie op
straat,
werkgelegenheid, aardbevingsproblematiek, bouwvallen sneller
slopen en
Toegankelijkheid Rein doet alles fout
Muntendam
Slochteren
Dient boven alle partijen te staan, echt onafhankelijk dus. Moet er
zijn voor alle inwoners. Moet een rustige kalme man/vrouw zijn.
Goed leiding kunnen geven, met grote mate van zelfbeheersing.
Meindert schollema persoon zou wenselijk zijn. Type
Muntendam
Apotheker(Hayo) zou het ook goed doen.
Betrokken, aanwezig een vuist kunnen maken voor de inwoners
Muntendam

