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In deze veertiende Nieuwsbrief in het kort een terug- en vooruitblik op de gemeenteraadsverkiezingen.

Verkiezingssp®ookje
Tussen “Er was eens …… en
ze leefden nog lang en
gelukkig” ligt 19 maart
2014.
Voor de partijen in de gemeentepolitiek een vierjaarlijkse D-day.
Hebben we het de afgelopen
periode goed gedaan of juist niet?
Worden we beloond of gestraft?
Kun je het eigenlijk wel goed doen?
Landelijk zijn de voorspellingen wat
betreft de opkomst lager dan ooit,
maar ook dat is voor hetzelfde geld
koffiedik kijken. De mensen in
kleinere kernen zijn toch meer
bereid om naar de stembus te gaan,
al dan niet aangespoord door
vrienden of kennissen die zelf op
een van de kieslijsten staan. Het zou
dus nog wel eens mee kunnen
vallen.
Binnen Samen Verder is er in ieder
geval door een heleboel mensen
veel werk verzet om letterlijk in de
kijker te komen. Duo-stukjes, grote
canvasborden, raambiljetten,
sandwichborden, plakaffiches,
voetbalkalenders, notitieblokjes,
pennen en persoonlijke flyers.

Van wat we hebben bereikt en nog
willen bereiken. We hebben het
risico genomen om in de coalitie te
stappen, nadat de vorige uit elkaar
viel. We lopen niet weg voor
verantwoordelijkheid. Ook dat
moeten we gebruiken om de kiezers
te overtuigen dat ze met ons Samen
Verder kunnen.
En het antwoord op de vraag aan
het begin van dit stukje? Wie het
weet mag het zeggen. Ik gok erop
dat we het weten op de 19e net
voor Pauw en Witteman!

Voor meer informatie over
Samen Verder
zie onze website
www.samenverderleudal.nl.
Volg ons ook op
.

UITNODIGING
Op 19 maart wordt de
verkiezingsuitslag vanaf
21.00 uur in de Bombardon
te Heythuysen bekendgemaakt.
Een ieder die hiervoor belangstelling heeft, wordt van harte
uitgenodigd om naar de
Bombardon te komen.
Samen Verder heeft als uitvalshoek
de Gouverneur gekozen om hier
met de partij, buiten de
Bombardon, bijeen te zijn.
Belangrijk
Samen Verder nodigt, namens
fractie en bestuur, alle leden,
sympathisanten en kandidaten uit
om op zondag 23 maart van 11.00
uur tot 13.00 uur de verkiezingsuitslag te evalueren. Deze
bijeenkomst wordt gehouden bij
de Graaf van Horne, Rijksweg te
Horn. Samen Verder wil dan van
deze gelegenheid gebruik maken
om alle leden, die zich tijdens de
campagne extra ingezet hebben, in
de figuurlijke bloemetjes te zetten.
Uw aanwezigheid wordt dan ook
zeer op prijs gesteld.

Ken uw lijsttrekker!
Zoek de 10? verschillen.

Er is veel geïnvesteerd in tijd,
moeite en ja, ook in geld.
Uiteindelijk moet alles betaald
worden; daar spaar je vier jaar voor.
Gelukkig zijn we in deze
verkiezingsstrijd uitgegaan
van eigen kracht.
Redactie: Monique Peulen, Peter Stakenborg, Har Beurskens.

Uitslag in de volgende nieuwsbrief.

