
 

 

In deze eenendertigste Nieuwsbrief o.a. een terugblik op de wisseling van fractieleider en wat eraan staat te komen. 

Samen Verder 
Nieuwsbrief 

 

Februari 2017 
 

 

  

Redactie: Monique Peulen, Peter Stakenborg, Har Beurskens. 

 

 

 
 
 
 
     
 

Bij de wisseling van  de 
fractieleider  
Bij de wisseling van het  

fractieleiderschap is het goed te 
kunnen constateren dat onze 
partij toekomstgericht is. 
Vertrouwen geven aan de 
jeugdigen binnen onze partij. 
Geen heel nieuwe koers, maar 
nieuwe accenten. Net iets anders. 
Het is ook goed om dank uit te 
spreken aan Hen Sleven die op 
een deskundige manier de fractie 
heeft geleid. En, zoals we Hen 
kennen, altijd betrokken en voor 
100% actief. Samen Verder is er 
de afgelopen jaren goed mee 
geweest.  

 
Op een goede wijze loslaten is 
ook een kunst. We mogen ons 
gelukkig prijzen dat Hen zich 
bereid verklaard heeft om de 
nieuwe fractieleider met raad en 
daad bij te willen staan en de 
belangen van onze partij op een 
andere wijze vorm te geven.  
Een goede stap in de ontwikkeling 
van Samen Verder. 
Partijleider Arno Walraven 

 

Een nieuw jaar, een nieuwe 
fractieleider 
Het is verleidelijk om dan ook 
nieuwe start te roepen. Dat is het 
natuurlijk niet.  
Als Samen Verder timmeren we al 
vanaf 2014 aan de weg om tot een 
leefbare en financieel stabiele 
gemeente te komen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks de voortgang die we 
geboekt hebben, liggen er nog 
voldoende uitdagingen; denk 
daarbij aan de toekomstige rol van 
het vastgoed en onze 
(gemeenschaps)accommodaties 
en majeure projecten als Park 
Leudal Oost op korte termijn. Op 
lange termijn hebben de 
bevolkingskrimp, vergrijzing en 
een veranderende rol van het 
buitengebied onze aandacht.  
Het is zaak om de ingeslagen weg 
te blijven volgen en te besturen op 
basis van onze speerpunten, "ja, 
mits …", maar wel realistisch, 
haalbaar en betaalbaar.  
Op weg naar de verkiezingen 
betekent dat dus orde op zaken! 
Een ander traject dat Samen 
Verder in 2014 is gestart, is dat 
van vernieuwing en verjonging. In 
goed overleg hebben we besloten 

dat het gedurende de raads-  
 

 

 

periode tijd was voor een  
nieuw gezicht. Ik kan dan  
ook alleen maar dank uitspreken 
voor de kans die me is gegeven 
en voor het vertrouwen dat ik 
van de fractie heb gekregen. 
Michel Graef 
 
Extra bijeenkomst op 11 maart a.s. 
Uitnodiging aan de fractie, 
wethouders, commissieleden, 
bestuur en de leden en 
sympathisanten, dus alle direct 
betrokkenen bij de verkiezingen, 
voor een extra bijeenkomst op 
zaterdag 11 maart.  
We willen dan het 
startsein geven tot 
de aanloop naar de 
gemeenteraadsver- 
kiezingen van 2018. 
De bijeenkomst staat gepland van 
10.00 tot ongeveer 13.30 uur in 
Trefcentrum Aldenghoor in Haelen.  
Tussen de middag wordt voor de 
inwendige mens gezorgd. Aan de 
inhoudelijke uitwerking van deze 
bijeenkomst wordt al driftig 
gewerkt. Heb je ideeën of 
suggesties: heel graag!! 
Tip: noteer deze belangrijke datum 
alvast in jullie agenda. 
Fractie Samen Verder 
 
Bloomebössel väör Thijs Nijskens 
Zaterdag 11 februari ontving onze 
voorzitter Thijs Nijskens van VV de 
Sjaopsköp de Bloomebössel 2017 
voor zijn maatschappelijke inzet 
voor de gemeenschap van Horn. 

ALAAF en PROFICIAT namens 
Samen Verder! 

    
Voor meer informatie over  

Samen Verder  
zie onze website 

www.samenverderleudal.nl. 

Volg ons ook op . 
 

 
WAE WINSE ALLE LEJE EN 

SYMPATHISANTE EINE 
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