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Geert Gabriëls lijsttrekker Weert Lokaal 2018 
 

 
          Foto: Weert de Gekste  

 
Weert, 18 september 2018. Tijdens de algemene ledenvergadering van Weert Lokaal werd Geert 
Gabriëls wederom unaniem gekozen als nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
2018. 
 
Gabriëls neemt sinds 2010 plaats in de gemeenteraad in Weert en is sinds 2014 wethouder cultuur, 
welzijn, duurzaamheid, sport en onderwijs voor Weert Lokaal in het college van B&W van Weert.  
“We willen doorgaan met onze huidige koers, waarbij we onze hoge ambities op het gebied van 
sport, cultuur, klimaatbestendigheid, zorg en onderwijs willen realiseren.” Aldus Gabriëls.  
 
De afgelopen jaren heeft hij zich met Weert Lokaal onder andere ingezet voor het realiseren en 
mogelijk maken van eerlijke duurzame initiatieven in Weert, wat gerealiseerd heeft in vele subsidies, 
acties en bewustwordingsprojecten. Op cultureel gebied is Gabriëls aanvoerder bij de ontwikkeling 
van een diverser cultureel aanbod met als streven meer zichtbaarheid van hetgeen er al gebeurt en 
het leggen van verbindingen, ontmoetingen en samenwerkingsverbanden binnen en buiten de 
cultuursector. Als voormalig leraar heeft hij zich ook intensief ingezet voor de realisatie van de 
nieuwe scholen op Leuken en Laar, educatieve projecten op het gebied van natuur- en milieu, 
diversiteit, muziek- en cultuuronderwijs. Ook het topsportbeleid valt onder zijn portefeuille waarbij 
de enthousiaste wethouder een veel geziene en gevraagde gast is bij een van de vele evenementen.    
 
“Met onze Geert aan het roer gaan we vol enthousiasme beginnen aan de verkiezingen 2018. De 
vorige verkiezingen hebben we een fantastische uitslag weten te behalen met 8 raadszetels en 2 
wethouders, kijkend naar de resultaten die wij met deze club mensen hebben weten te behalen gaan 
we de verkiezingen met vertrouwen tegemoet!” Aldus voorzitter René Laenen van Weert Lokaal.    
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Noot voor de redactie:  
 
Over Weert Lokaal 
Weert Lokaal is een van de oudste (1931) lokale politieke partijen van Nederland. Sinds jaar en dag 
zet de partij zich in voor de Weerter gemeenschap. Weert Lokaal is niet gebonden aan landelijke 
ideologieën of partijstandpunten. Daarvoor is de lokale situatie te uniek. De wensen en 
verwachtingen van de bevolking uit de gemeente en het belang van de stad Weert zijn voor de partij 
leidend. Vanuit een goede samenwerkingsrelatie met de Weerter bevolking, het maatschappelijk 
middenveld, de regio en de provincie zijn wij ervan overtuigd dat we Weert kunnen versterken en 
daarbij het goede kunnen behouden. 
 
Voor meer informatie: 
René Laenen – Voorzitter 
T. 06-53702021 
Rjlaenen_1@kpnmail.nl 
 
Volg ons ook via: 
www.weertlokaal.nl 
Facebook:  politiekweertlokaal 
Twitter:  @WEERTLokaal 
Instagram:  Weert_Lokaal 
 
Meer informatie over Weert Lokaal en beeldmateriaal kunt u aanvragen bij de PR-afdeling van Weert 
Lokaal via public-relations@weertlokaal.nl. Weert Lokaal werkt graag mee aan interviews. 


