
  

 

Mijn naam is Bjorn Molling. Ik ben 37 jaar jong en partner van Maud van Weersch uit 

Ulestraten. Samen hebben we twee jonge zonen Vince (3) en Thom (1) alwaar we 

mee aan de Pastoor Jacobus Wijerstraat in Meerssen wonen. 

Al heel wat jaren mag ik mij voor uw belangen inzetten binnen onze Gemeenteraad. 

Dat doe ik met veel plezier en toewijding. Al op jonge leeftijd werd ik bij de lokale 

politiek betrokken.  

In 2006 was ik voor de eerste keer verkiesbaar, nadat Math Vandewall uit Meerssen 

West mij benaderde om als ‘jonkie’ iets te gaan betekenen voor de inwoners van 

Groot Meerssen. Na twee jaar warmdraaien als burgerraadslid, werd ik in mei 2008 

voor het eerst geïnstalleerd als raadslid. Sinds 2012 mag ik leidinggeven aan de frac-

tie als fractievoorzitter. 

Voor mij betekent het raadswerk dat je goed wil en kan luisteren naar de 

mensen om je heen en dat je de motivatie hebt om deze te helpen en te ver-

tegenwoordigen. Ik ervaar het raadslidmaatschap nog steeds als een eer-

volle taak/zaak en geniet nog dagelijks van het contact met de mensen.  

In mijn dagelijks leven ben ik ook niet heel anders gewend. Ik werk graag met en 

voor mensen. Zo ben ik, na mijn studie Facility Management aan de Zuyd Hoge-

school, al heel wat jaren werkzaam binnen het Sociale Domein van/voor de Ge-

meente Maastricht.  

Eerst als bijstandsconsulent, later ook als projectleider Mobility Mentoring. Zo kon ik 

de mensen direct helpen met hun financiële en sociale problemen aan te pakken, 

met als doel een economisch zelfredzaam leven.  

Momenteel werk ik als verbinder en aanjager van de samenwerking op het gebied 

van re-integratie. Zo ben ik in de dagelijkse uitvoering verantwoordelijk voor een 

goede samenwerking van de Sociale Dienst Maastricht-Heuvelland met verbonden 

partijen als MTB, Annex en Podium24. Daarmee draag ik bij aan de kansen voor 

(jonge) mensen om zich te ontwikkelen via scholing, leerwerktrajecten, of anders 

richting te geven naar de arbeidsmarkt.   

Naast de tijd die ik graag besteed aan mijn gezin, familie en vrienden, mijn dage-

lijkse werk én het raadswerk ben ik ook actief in het lokale verenigingsleven. Zo ben 

ik lid van de Raad van 11 van CV de Aanhawwersj uit Meersen, waarvan ik in 2016 

als Prins werd uitgeroepen. Heb ik in het weekend nog wat tijd over? Dan trap ik 

graag een balletje bij de veteranen van VV Bunde. 



  
 

 

Op het verzoek van mijn partij om het lijsttrekkerschap opnieuw op me te nemen, 

heb ik uiteraard positief gereageerd, daar ik gewoon nog steeds veel zin heb om mij 

in zetten voor u en onze Gemeente. Er is genoeg werk te doen en er komen nog ge-

noeg uitdagingen op ons af.  

Hoe houden we onze kernen leefbaar en tegelijkertijd de voorzieningen be-

taalbaar? Hoe zorgen we dat iedereen kan blijven mee doen en niemand 

aan de zijlaan staat? Hoe zorgen we voor onze toekomstige generatie? 

Ook het gegeven dat we sinds een jaar weer deel uitmaken van de coalitie en er 

een prettige samenwerking is, geeft me veel energie en overtuiging om door te 

gaan. En dat geld zeker ook door de komst van de nieuwe leden met verfrissende 

ideeën binnen Lokaal DNA.  

Samen zijn we een hecht en goed team en samen kunnen en gaan we voor u 

het verschil maken. Ik hoop dan ook dat u ons dat vertrouwen wenst te ge-

ven!  

Als raadslid blijf ik me in ieder geval hard maken voor: 

- Verbinding, samenwerking en vertrouwen in de Raad; 

- Leefbare kernen in onze Gemeente; 

- Betaalbare en beschikbare woningen voor starters en senioren; 

- Een goed lokaal-sociaal beleid voor jong en oud; 

- Een kansrijk en uitnodigend ondernemersklimaat; 

- Een gezonde leefomgeving; 

- Toegankelijke, inclusieve en basisvoorzieningen; 

- Een stabiele gemeente met (toekomst)perspectief. 

 

  

 


