Kansrijk
Crooswijk
voor
iedereen!

Stem 16 maart op mij:
Doortje Cooiman
Kandidaat voor de wijkraad
Crooswijk

Beste buurtgenoten,
Mijn naam is Doortje Cooiman. Ik ben 16 jaar en woon al zo lang ik mij
kan herinneren in Crooswijk. Ik hou van de verborgen pleintjes die achter
de huizen liggen, het sportieve van Schuttersveld, maar ik geniet ook van
de levendigheid van de Crooswijkseweg. Ik kan perfect wandelen of
hardlopen langs de singels en om de begraafplaatsen. Ik voel me
helemaal thuis in mijn wijk!
Mijn droom is dat de wijk schoner, groener, veiliger en nog socialer wordt.
Kortom dat Crooswijk de leukste en gezelligste wijk van Rotterdam is en
blijft! Ik wil de wijk voor de jongeren en kinderen nog fijner maken. Er is al
veel, maar het kan nog veel beter en ik denk dat het belangrijk is dat jonge
mensen daarin zelf een stem hebben.
Graag wil ik iedereen uit Crooswijk in de wijkraad vertegenwoordigen,
maar mijn doel is om in het speciaal de kinderen en jongeren van
Crooswijk te vertegenwoordigen. De jongeren zijn uiteindelijk toch de
toekomst. Ik ben van mening dat Crooswijk een wijk is voor jong en oud
en dat iedereen zich thuis moet kunnen voelen in onze wijk!
Ik heb nog geen politieke voorkeur, dat maakt dat ik open en zonder
vooroordeel kan luisteren naar mensen. Ook ben ik jong en onervaren,
maar heb daardoor een frisse blik en geen vooropgezette mening.
Als ik in de wijkraad kom, ga ik mijn uiterste best doen om de wijk nog
beter te maken. Ik zal echt naar u luisteren en alles zo goed mogelijk
aankaarten. Hopelijk vertrouwt u op mij en kan ik uw stem krijgen! Spreek
me vooral aan als u meer over mij wilt weten of als er nog vragen zijn.
Hopelijk tot snel!

16 maart verkiezingen
gemeenteraad
wijkraad
Lees meer over mij, Doortje Cooiman, op:

Mijn.Rotterdam.nl

