Helder en Gedreven

Missie, visie, kernwaarden- en kwaliteiten
van Helder en Gedreven (H&G)
Woord vooraf: H&G in historisch perspectief
Mijn persoonlijke negatieve ervaringen met de gemeentelijke organisatie
kunnen samengevat worden met de woorden “niet gehoord en niet ernstig
genomen worden”. Deze ervaringen vormden de motivatie om van start te gaan
met een nieuwe politieke partij. De ideologische doelstelling “politiek moet de
inwoners ernstig nemen”, ook daar waar het gaat om het individueel belang,
het zogenaamde stoeptegelniveau, vormde het fundament waarop we de partij
vorm hebben gegeven. De inzet van alle betrokkenen, maar vooral ook het
vasthouden aan de authenticiteit die H&G kenmerkt, heeft ons een fantastische
groei bezorgd. In 2014 “ krap 10 jaar na de oprichting” is H&G de grootste
partij binnen de gemeente Valkenswaard.
De persoonlijke negatieve ervaringen met de gemeentelijke organisatie
vormden weliswaar de basis voor de oprichting van de partij maar kunnen
geenszins de basis vormen voor een lange toekomst. Daaraan dienen andere
fundamenten ten grondslag te liggen. Die grondslag, de fundamenten waarop
H&G verder wil bouwen hebben wij recentelijk gevonden.
De documentaire “Mijn gestolen jeugd” , vertelt het verhaal van de jaren tijdens
de tweede wereldoorlog in Valkenswaard. Valkenswaard was de eerste
Nederlandse plaats die zeventig jaar geleden bij de operatie Market Garden
door de Engelsen werd bevrijd. De vele aangrijpende getuigenverklaringen en
beeldfragmenten geven onmiskenbaar weer in welke toestand Valkenswaard
toen verkeerde. Wij mogen nooit vergeten in wat voor situatie onze mooie
gemeente zich op dat moment bevond en wij dienen respect te betuigen aan
allen die zich hebben ingespannen om Valkenswaard in de afgelopen 70 jaar op
te bouwen tot een prachtige gemeente waarin het aangenaam verblijven,
wonen en werken is. De fundamenten voor de toekomst zijn hiermee gelegd.
Als politieke partij trekken wij lessen uit ons verleden en dienen wij dankbaar te
zijn voor de inzet van allen die bij hebben gedragen aan de vorming van onze
hedendaagse gemeenschap. Als politieke partij verplichten wij ons om datgene
te behouden waarvoor jarenlang gestreden is.
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