
   
 

Mijn naam is Hay Dolmans en ik ben geboren en getogen in Rothem. 

 

Ik ben bijna 27 jaren gehuwd met Gitte en heb samen met haar twee zonen, 

te weten Glenn en Dwayne. Ondertussen werk ik al meer dan 42 jaren bij de 

Nederlandse politie waarvan de afgelopen 25 jaren in diverse 

recherchetakken. Veertien jaren lang was ik contactpersoon van de ouders 

van Nicky Verstappen. 

 

In maart mag er weer worden gestemd voor de verkiezing van onze 

gemeenteraad. De gemeenteraad vertegenwoordigt de gehele bevolking 

binnen onze vijf kernen.  

Daarom is het belangrijk voor jezelf en jouw omgeving dat je stemt op een 

kandidaat en een politieke partij die jou een goed gevoel geven en op één 

lijn zitten met jouw denkbeelden en standpunten. 

Ook na 12 jaren gemeenteraadslid, 15 jaren voorzitter van de 

voetbalvereniging R.V.U. en een tiental jaren medeorganisator van de Kerst In 

voor Senioren van Rothem en Weert en het traditionele Rothems 

Zomerfestival, wil ik mij de komende vier jaren graag blijven inzetten voor de 

algemene belangen van Groot-Meerssen maar met name zeker voor de 

leefbaarheid van mijn grote achterban in Rothem en Weert.  

 

Een zeer belangrijk speerpunt voor mij is een eerlijke en objectieve evaluatie 

van het Accommodatiebeleid aan de hand van actuele feiten, aantallen en 

ontwikkelingen om in het kader van “Gelijke Monniken, Gelijke Kappen” ten 

overstaan van andere kernen recht te doen aan de accommodaties in 

Rothem.  

 

De Rothemse accommodaties De Lindegaerd, het Sportpark RVU, 

Gemeenschapshuis De Koel, de gymnastiekzaal, de Heilig Hart van Jezuskerk 

en het Eburonenparkje zijn van onschatbare waarde voor onze leefbaarheid 

en onderlinge binding om aldaar elkaar te ontmoeten, te spelen, te sporten 

en te bewegen.  

Dit houdt Rothem en Weert en hun inwoners levendig, gezond en vitaal! 

 

Graag wil ik dan ook mijn raadslidschap namens Lokaal DNA in de komende 

vier jaren voortzetten en mijn best voor u doen! 


