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Helma Neervoort-Kootkar

Hallo allemaal, ik ben Helma Neervoort geboren op 10-09-1969.
Heb de Sint Jozef mavo gedaan en ben daarna verder gegaan met de MDS.
Toen ben in de horeca ingegaan en uiteindelijk een eigen zaak begonnen bij het centrum en deze
beëindigd in 2002. Hier maakte ik kennis met gemeentezaken. Tevens leerde ik mensen kennen die
hulp nodig hadden betreffend gemeentelijke zaken ect. Daardoor leerde ik nog meer bureaucratie
kennen.
Nadat ik in de Westwijk ben gaan wonen en ik een hond nam kwam ik er tijdens mijn loopjes met de
hond achter dat er heel veel mis was in de wijk. Zoals het aan bieden van huisvuil en grof vuil wat in
bepaalde situaties leidt tot zwerfvuil. Maar ook andere misstanden, zoals een toename van zwervers
en mensen, die maar in het wild kampeerden of hutjes bouwden om te wonen , met de
desbetreffende zooi die hier bij komt. Daarom ben ik op een gegeven moment bij de buurtpreventie
gegaan, omdat ik vond dat hier vandaan uit ik beter problemen kon melden bij de gemeente en na
een paar jaar kreeg ik de mogelijkheid om hier coördinator van de Westwijk te worden .
Tevens ben ik bij veel informatieavonden geweest betreffend herinrichtingen van de Westwijk of van
het Krabbeplas gebied en de Broekpolder. Maar ook ben ik op de vergaderingen van de stadsverwarming pijpleiding van Eneco aanwezig geweest. Ik heb ook meerder leefbaarheidsplatforms
meegemaakt en ben tot de conclusie gekomen dat er een behoorlijke kloof is tussen de gemeente en
wat er zich daadwerkelijk afspeelt in de wijk.
Nu is mij de kans gegeven om bij een partij te komen, die wat realistischer is en hier wat aan wil
doen. Wij zijn er voor Vlaardingen en als we wat aanpakken dan moeten we er ook voor zorgen dat
er doorgepakt wordt.
Daardoor kunnen we de leef omstandigheden veranderen waardoor het inderdaad weer schoner en
veiliger word met een meer begripvolle gemeente die daadwerkelijk naar de burgers luistert, want
met alle vrijwilligers en stichtingen kunnen we beter luisteren en samenwerken zodat u, de burger,
weer vertrouwen in Vlaardingen krijgt waardoor het weer fijn en leuk word om hier te wonen.
Wij De Republikeinen gaan hier aan werken, stem daarom op DE REPUBLIKIENEN lijst 14.
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