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In deze dertiende Nieuwsbrief in het kort een vooruitblik op de gemeenteraadsverkiezingen.

Allereerst wensen we alle
leden en sympathisanten
van Samen Verder een
gezond en voorspoedig

Even voorstellen - nieuw lid Samen Verder
Mevrouw Ria Teluij komt bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart
2014 op de kieslijst van de Leudalse
politieke partij Samen Verder te staan.
Ria Teluij vormt nu de fractie Leudal
Centraal, maar wil bij herverkiezing een
nieuwe zittingsperiode anders inkleuren.
Tot oktober 2013 maakte zij deel uit van
Ronduit Open. Zij verliet die partij, nadat
zware druk op haar werd uitgeoefend haar
visie over het N280- tracé te wijzigen.

“Werken aan een betere bestuurscultuur en
je werk met plezier kunnen doen. Het gaat
uiteindelijk om het vinden van een zo breed
mogelijk draagvlak en het bereiken van
consensus om zaken voor onze inwoners
gedaan te krijgen”.
Mevrouw Ria Teluij heeft in haar 12-jarige
politieke loopbaan bewezen hart voor de
leefbaarheid in de kernen te hebben en in
cruciale dossiers geen kritiekloze ja-knikker
te zijn."
Politiek Café Heythuysen
Op 27 januari wordt het volgende Politiek
Café van Samen Verder gehouden in CaféRestaurant Klein Paries in Heythuysen.
De avond begint om 20.00 uur en wordt
rond 22.00 uur afgesloten. Dé ideale
gelegenheid om in gesprek te gaan met
Samen Verder en haar raadsleden.
De volgende punten komen aan de orde:
- Algemeen woord, Arno Walraven;
- Rotonde bij gemeentehuis, Piet Verlinden;
- Centrumplan/winkelvoorzieningen/horeca,
Leon Linssen;
- Atletiekbaan, Har Frenken;
- Bombardon/gemeenschapshuizen,
Hen Sleven.
Verkiezingsthermometer

Ria Teluij is de afgelopen periode benaderd
door diverse partijen, maar koos met
overtuiging voor Samen Verder, de sterkste
lokale partij. "Het was erg verhelderend en
verfrissend de collega's van Samen Verder
buiten de raadszaal eens diep in de ogen te
kijken. Onze ideeën matchen op vele
fronten en bovenal voelt het gewoon goed.
Het is een hecht team, waarbij ieder zijn of
haar kwaliteiten geheel tot zijn recht kan
laten komen", aldus het gemeenteraadslid
uit Baexem.
Fractievoorzitter Arno Walraven is verheugd
over de keuze van Teluij. “Wij hebben
enkele malen goed en open overleg
gevoerd”. Evenals Samen Verder onderschrijft zij dat we in Leudal af
moeten van het vijanddenken.
Zoals burgemeester Verhoeven in
zijn Kerstboodschap aan de raad
ook schrijft:

Bij het prille begin van het nieuwe jaar even
een “verkiezingsblik” voor- en achteruit.
De kandidatencommissie en de
programmacommissie hebben hun werk
gedaan. De concepten zijn aangeboden aan
het bestuur en het is nu aan de Algemene
ledenvergadering om haar fiat te geven aan
beide voorstellen.
Van verkiezingskoorts is nog weinig sprake,
maar bij de PR-commissie en het bestuur
stijgt de temperatuur toch voelbaar. Zij
draaien al een paar maanden op volle
toeren en zoals gebruikelijk gaat dat af en
toe gepaard met wat hectiek, al dan niet
digitaal. Dat hoort er een beetje bij en
houdt iedereen scherp, zullen we maar
zeggen.

Na 13 januari wordt er een
tandje bijgezet. De publiciteitscampagne wordt uitgerold,
de kandidaten komen voor
het voetlicht, het programma
wordt op diverse manieren publiek
gemaakt en de werkgroepen “plakken,
monteren en plaatsen” staan in de
startblokken.
En dan …… is het Aswoensdag en zijn er
nog veertien dagen te gaan. De
thermometer goed in de gaten houden en
hier en daar wat paracetamol toedienen.

En als het dan avond wordt, die 19e maart,
dan weten we of alle inspanningen zich
geloond hebben.
Wij zijn allemaal Samen Verder en gaan er
voor!
Algemene ledenvergadering
Op maandag 13 januari a.s. om 20.00 uur
zal de Algemene ledenvergadering van
Samen Verder worden gehouden in CaféRestaurant de Graaf van Horne in Horn.
In deze vergadering zullen de definitieve
verkiezingslijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld worden.
Vanaf 19.00 uur is de zaal open voor het
laten maken van foto’s, die belangrijk zijn
voor de verkiezingscampagne en de
ledenadministratie.

Voor meer informatie over
Samen Verder, zie onze
website
www.samenverderleudal.nl
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