
    

 

 

Mijn naam is Stan Schrouff en ik ben een geboren en getogen “Bungenaer” en 

(dus) nog steeds wonend in Bunde. Ik ben een trotse vader van 3 kinderen in de 

leeftijd van 14, 15 en 18 jaar. In het dagelijks leven werk ik met veel passie en 

plezier bij APT extrusions als salesmanager.  

Het verenigingsleven is mij van thuis uit met de paplepel ingegeven, met als 

logisch gevolg dat ik van diverse verenigingen lid ben geweest. Van jeugdlid tot 

voorzitter en van secretaris tot vrijwilliger en dit heb ik altijd met veel inzet en 

plezier mogen uitvoeren.  Momenteel ben ik actief als -her-oprichter- bestuurslid 

en penningmeester van stichting Braderie Bundermijt. Daarnaast ben ik 

bestuurslid en presentator van de TOP111 Aller Tieje. Verder ben ik -als oud prins- 

ook nog actief bij CV de Havermennekes in Bunde. 

 

Mijn motto is: er is moed nodig om op te staan en te spreken. En je wordt sterker 

door te gaan zitten en te luisteren. 

Mijn keuze voor Lokaal DNA heb ik dus weloverwogen gemaakt. De politiek in 

Meerssen komt uit een roerig dal en Lokaal DNA heeft de afgelopen periode 

laten zien dat ze een betrouwbare en zeer stabiele partner is. Makkelijke 

beslissingen maken kan iedereen maar het zijn juist de moeilijke keuzes waarin 

Lokaal DNA haar waarde heeft bewezen.  

 

Via de begrippen samenwerking, creativiteit, innovatie en realisme zal ik mij 

inzetten voor onze gemeenschappelijke toekomst. Ik zal mij sterk maken voor een 

zelfbewuste en duurzame gemeente, die regionaal en vooral lokaal verbonden 

is. 

Zaken waar ik mij voor wil inzetten: 

• Wonen: meer woningbouw met snellere uitvoering en meer diversiteit en 

spreiding. 

• Economie: Daadkracht en maatwerk voor herstel lokale economie. 

• Sociale gemeente, met een warm hart en rechtstreeks contact met de 

burger. 

• Veiligheid: meer inzet op veiligheid. 

• Bereikbaarheid: goede bereikbaarheid en flexibel parkeerbeleid. 

• Sport, cultuur en erfgoed: meer ambitie op sportief, cultureel en 

monumentaal vlak. 

• Intergemeentelijke samenwerking: Samenwerking op alle fronten moet 

beter renderen. Dit moet anders/beter worden georganiseerd. 



    

 

• Accommodatiebeleid: een up-to-date sport en welzijn-

accommodatiebeleid. 

• Kernen: leefbare kernen met allen goede voorzieningen 

• Hoogwaterbescherming: met Rijkswaterstaat, Waterschap en alle andere 

betrokken partijen een Deltaplan opstellen voor Groot Meerssen en haar 

omgeving. 

BUNDE VERDIENT BETER 

Mag ik op uw steun rekenen? 

Stan Schrouff 

 


