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In deze zestiende Nieuwsbrief in het kort een blik op de coalitievorming.

Na de verkiezingen: een
sprookje komt uit!
In de vorige editie van deze
Nieuwsbrief heeft u een stukje
kunnen lezen of de gemeenteraadsverkiezingen op een sprookje
zouden lijken.
Na de uitslag kunnen we maar één
ding zeggen: “Ook sprookjes
worden ooit waarheid.”
Na alles uit de kast gehaald te
hebben op promotiegebied en
vooral het laatste jaar besturen van
de gemeente - nadat de vorige
coalitie was ontploft - hebben we
ruim de steun van de kiezers in
Leudal gekregen en een eclatante
overwinning behaald.

Afgelopen dinsdag 27 mei zijn
tijdens een extra raadsvergadering
de nieuwe wethouders benoemd en
voor Samen Verder zijn dat Arno
Walraven en Piet Verlinden. De
vrijgekomen plaatsen in de raad zijn
opgevuld door Jack Coolen en Pieke
Houben.

Arno Walraven en Piet Verlinden vlak
voor hun beëdiging als wethouder.

De 9 gekozen raadsleden van Samen Verder

Nieuwe raadsleden en wethouders
We vertellen niets nieuws als we
stellen dat de coalitievorming vrij
lang heeft geduurd. Door het al dan
niet vormen van een brede coalitie
met daaraan gekoppeld het in
eerste instantie afhaken van het
CDA en het op het laatste moment
de deur dichtgooien door Ronduit
Open, is er veel tijd besteed aan de
coalitievorming. Maar uiteindelijk is
de coalitie met het CDA tot stand
gekomen. D66 heeft geen interesse
getoond voor een coalitie met het
CDA, alleen met Ronduit Open zou
dat mogelijk zijn geweest,
mits ze daar de juiste
personen voor zouden
hebben.

In Memoriam Harry Boonen
Op 16 april j.l. is ons lid Harry
Boonen uit Haelen overleden.
Harry was kandidaat op de
verkiezingslijst en al jaren een
betrokken en actief lid van Samen
Verder.
Daarbij was hij een fijn en gezellig
mens. We zullen hem zeker
missen.

Jack Coolen en Pieke Houben bij
hun beëdiging als raadslid.

Voor meer informatie over
Samen Verder
zie onze website
www.samenverderleudal.nl.
Volg ons ook op
.
De website wordt binnenkort
bijgewerkt en gedeeltelijk vernieuwd.

Redactie: Monique Peulen, Peter Stakenborg, Har Beurskens.

Uitnodiging Politiek Café
Op 2 juni wordt het volgende
Politiek Café van Samen Verder
gehouden. Dit vindt plaats in Ons
Dorpshuis, Pinxtenstraat 1, 6012 RJ
te Haler. De avond begint om 20.00
uur.
Onderwerpen:
-Woningbouw
-Leefbaarheid
-Accommodatiebeleid
-Subsidiebeleid
Verzetten ledenvergadering
De geplande ledenvergadering op
23 juni wordt verplaatst naar een
nader te bepalen datum i.v.m. de
voetbalwedstrijd Nederland-Chili.
Van de redactie:
De uitslag van de quiz “Ken uw
lijsttrekker” wordt i.v.m. interne
omstandigheden volgende
keer gepubliceerd.

