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In deze vierentwintigste Nieuwsbrief in het kort een terugblik op de laatste politieke ontwikkelingen.
Luuk van de Paal, ons nieuw
commissielid Fysiek van de
gemeente Leudal
Luuk van de Paal uit Hunsel
(26 jaar) is het nieuwe commissielid Fysiek
namens Samen Verder. Hij neemt het
stokje over van Har Frenken.
"Ik herken in mijn dorp hoe evident een
levendig verenigingsleven is voor het
welzijn van het dorp. Toch zie ik veel zaken
in onze gemeente waar ik vanaf de zijlijn
vragen over heb óf zie ik ontwikkelingen
die de leefbaarheid van kleine kernen niet
ten goede komen. Nu ik deel uitmaak van
de commissie Fysiek, wil ik mij inzetten om
de belangen van de Leudalse burgers en
ook de ondernemers zo goed mogelijk te
behartigen. Ik heb de economische
belangen in Leudal hoog in het vaandel
staan"

Commissielid
Luuk van de
Paal

"Zelf ben ik als ondernemer actief in de
toeristische sector en ik run een online
reisorganisatie. Als groene en recreatieve
gemeente dichtbij Outlet Roermond en de
Maasplassen zie ik veel kansen waar de
gemeente beter op kan inspelen.
Daarnaast merk ik op dat er nog volop
kansen liggen voor inwoners van Leudal
om haar eigen gemeente recreatief te
ontdekken. Waar mogelijk zal ik mijn
bijdrage leveren om creatieve samenwerking te bevorderen met als doel
toeristische en recreatieve activiteiten te
stimuleren."
"Ik kijk er naar uit om de uitdaging als
commissielid aan te gaan en ik sta
ook open voor reacties:
l.vandepaal@leudal.nl.
Tevens is iedereen natuurlijk
welkom tijdens de
commissievergaderingen"

Peter Stakenborg, Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

De geridderde Peter Stakenborg

Bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan
van Waterscouting Terwindtvaarders
werd de heer Peter Stakenborg op
zaterdag 20 juni benoemd tot lid in de
Orde van Oranje Nassau. Peter was
medeoprichter van de Terwindtvaarders.
Hij is vicevoorzitter van het bestuur van
Samen Verder. Ook is hij politiek actief
geweest in de gemeenten Heythuysen en
Leudal als gemeenteraadslid en
commissielid.
Bestuur, wethouders, fractie en leden
van Samen Verder feliciteren Peter van
harte met deze welverdiende koninklijke
waardering. Proficiat!

Oxi of Nai/όχι ή ναι (nee of ja)

Bij het invullen van de bezuinigingsoperatie zijn er in coalitieverband
keuzes gemaakt. Nu duidelijk wordt wat
die keuzes in de praktijk betekenen,
komen veel burgers van Leudal in het
geweer. Met name bezuinigingen op
groenonderhoud (welk onderhoud?),
subsidies aan verenigingen (leefbaarheid!) en subsidiering van de
bibliotheek (kennis voor iedereen)
liggen onder vuur. Dat dit een wissel
gaat trekken op de electorale toekomst
van deze coalitie en van Samen Verder
staat buiten kijf. Hoe nu verder?
Misschien wel “op zijn Grieks” met een
referendum. Maar dan wel een met een
duidelijk vraagstelling. Bij voorbeeld:
Bent u bereid een (geringe) OZBverhoging te accepteren om de scherpe
kantjes van de bezuinigingen af te
halen?
Ik ben nu al benieuwd naar de exit-pols.
Vakantiegroet

Activiteit voor leden van Samen Verder
De activiteitencommissie is voornemens
om op zondag 27 september een
hengeltje uit te werpen. Houdt deze
datum alvast vrij in de agenda.
Nog geen lid? Reden temeer om je lid te
maken.

De leden van Samen Verder wensen
alle inwoners van Leudal een zonnige
en ontspannen vakantie toe!
Voor meer informatie over
Samen Verder
zie onze website
www.samenverderleudal.nl.
Volg ons ook op
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