
   
 

“Het stokje overdragen “ 

 

Mijn naam is Roger Thijssen, 53 jaar, geboren en getogen en nog steeds 

woonachtig in Geulle. 

Ik ben getrouwd met Marjo en wij hebben 2 zonen, Rick en Bas, een 

schoondochter Fleur en een geweldige kleindochter Roxy. 

In 2010 ben ik toegetreden tot de gemeenteraad bij Partij Jo Dejong en 

alhoewel ik in het begin mijn twijfels had of het raadswerk wel “mijn ding” 

was, raakte ik al snel geïnteresseerd en geënthousiasmeerd. Ondanks dat ik 

het raadswerk nog altijd reuze interessant vind, heb ik niet de ambitie om 

terug te keren als raadslid na de verkiezingen. Redenen hiervoor zijn o.a. de 

drukte met mijn huidige baan als bedrijfsleider bij Bours Groep Maastricht, de 

studies die bij deze functie behoren, de tijd die ik graag met mijn kleindochter 

Roxy wil doorbrengen en daarnaast ook nog diverse andere interesses. 

Als vrijwilliger ben ik meer dan 20 jaar actief geweest voor de Geulsche Boys, 

ben ik vrijwilliger bij de carnavalsverenigingen in Geulle tijdens hun activiteiten 

en al meer dan 25 jaar maak ik deel uit van de carnavalsgroep Wagel 26. In 

mijn vrije tijd zijn Marjo en ik fervente wandelaars en kunnen we elke week 

heerlijk genieten van de natuur die Nederland rijk is.  

De keuze om deel uit te maken van Lokaal DNA is al een jaar geleden 

gemaakt en ondanks dat ik geen ambitie meer heb om als raadslid te 

worden herkozen na de verkiezingen, blijf ik wel actief op de achtergrond als 

adviseur. Mijn interesses liggen voornamelijk in het fysieke domein, denk hierbij 

aan de Omgevingsvisie, de uitdaging om het water in Balans te krijgen, 

bouw, natuur en groenprojecten en verkeer.  

Tevens ligt mijn interesse bij het verenigingsleven, met name de 

toekomstbestendige huisvesting. Zo heb ik diep respect voor de vele 

vrijwilligers die de Kollekamp in Moorveld nieuw leven in hebben geblazen en 

durven te streven naar een toekomstbestendige en multifunctionele 

voorziening voor het hele dorp. 

 

 



   
 

 

Richting de verkiezingen zal ik Inge Smeets, de kersverse kandidaat uit Geulle, 

zoveel als mogelijk en daar waar mogelijk is, proberen te ondersteunen met 

haar campagne. Inge is een krachtige vrouw die niet alleen weet waar de 

knelpunten liggen in de samenleving, maar ook oplossingen kan en durft voor 

te dragen. Ik spreek mijn hoop uit dat de mensen die mij in het verleden hun 

stem hebben toevertrouwd, deze stem nu aan Inge zullen toevertrouwen. Het 

doet mij in ieder geval deugd dat ik het welbekende stokje mag overdragen 

aan Inge.  

Gun Geulle en Moorveld een krachtige stem…… 

Roger Thijssen  


