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In deze tweeëndertigste Nieuwsbrief o.a. een nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen en enkele andere feiten.
Aftrap gemeenteraadsverkiezingen 2018
Op zaterdag 11 maart j.l. kwamen
22 leden van Samen Verder bijeen op
Aldenghoor om samen de aftrap te
verrichten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Een
jaar mag lang lijken, maar er moet
echt nog veel gebeuren om tot een
solide verkiezings-programma te
komen en een representatieve
kandidatenlijst. In een levendige
atmosfeer werd dus ruim een jaar
voor het grote moment al met elkaar
gediscussieerd over een grove opzet.
Voor het bestuur,
eindverantwoordelijk voor de
verkiezingen, was er voldoende input
om de komende tijd aan de slag te
gaan. Maar uiteraard niet alleen het
bestuur, ook de fractie en
commissies mogen hun tanden
zetten in de verkiezingskoek.
De sfeer was bijzonder positief, mede
door de opzet en uitvoering van deze
startbijeenkomst. Daarom verbaasde
het ook niemand dat iedereen na
afloop lekker met elkaar bleef
lunchen en uiteraard informeel nog
wat ideeën en wensen opdisten.
Ter afsluiting een waarderend woord
voor de cateraar:
de sunjigse soep waas aaf en de
bruëdjes en anger lekker dinger wore
aojerwèts lekker.

Wielerbaan vs voetbalclub
Het niet doorgaan van de wielerbaan
wordt kennelijk eenzijdig op het
bordje gelegd van Samen Verder.
De feiten zijn anders. Zeker is het zo
dat onze partij van meet af aan
(2013!) kritisch was over de locatie
(niet over het initiatief).
Vanaf het begin heeft
Samen Verder gevraagd om
alternatieve locaties te

onderzoeken. Dat is nooit serieus
gebeurd. Vanaf het begin wilden de
initiatiefnemers naar de Houtrustlaan
in Haelen. Op zich is dat begrijpelijk,
maar je beperkt je dan erg in de
mogelijkheden. Fysiek past een baan
er nauwelijks en bijkomende
vraagstukken als hinder door geluid
en parkeren werden niet op waarde
geschat. Richtlijnen waren er om van
af te wijken (niet dus!). Samen Verder
betreurt de gang van zaken en vindt
het ook oncollegiaal dat sommige
fracties die een baan eveneens niet
zagen zitten nu “meeliften” en Samen
Verder de kastanjes uit het vuur laten
halen. Als grootste partij accepteren
we dat.
Reeds bij de begrotingsbehandeling in
oktober 2016 vroeg Samen Verder
om wielerbaan en aanpassingen aan
de voetbal-accommodatie los te
koppelen. De voetbalclub mag niet de
dupe worden van een oneigenlijke
koppeling, was toen al de boodschap
van woordvoerder Hen Sleven (SV).
Samen Verder was en is onverkort
van mening dat de accommodatie van
RKVV Haelen aan de maat gemaakt
moet worden. Vandaar de brief van
24 mei aan het college van B&W
waarin dit standpunt herhaald wordt.
Ook vroeg Sleven in oktober om te
onderzoeken of de wielerbaan deel
uit zou kunnen maken van Park
Leudal-Oost, hemelsbreed slechts
enkele kilometers verderop.
Dat onderzoek is er niet gekomen!!
Kandidaten Samen Verder voor de
gemeenteraadsverkiezingen
Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de verkiezingen in volle
gang. Eén onderdeel hiervan is de
kandidatenlijst. Hiervoor worden veel
personen benaderd, maar vanaf nu
kunnen alle aspirant-kandidaten zich
alvast aanmelden bij onze secretaris
Bert van Tilburg. Voor alle kandidaten
geldt dat men lid van Samen Verder
dient te zijn of te worden!.
Bert is bereikbaar via
l.van.tilburg1@kpnplanet.nl of
telefonisch op nummer 0475-496124.
Redactie: Monique Peulen, Peter Stakenborg, Har Beurskens.

Integriteitssprookje
Er was eens een ondernemer
die zo zijn eigen interpretatie
had van waar je wel en waar je geen
vergunning voor nodig had. Hij
ondernam er lustig op los, totdat de
buren rondom het wat al te gortig
vonden en om raad vroegen bij een
lokaal orakel. Het orakel kon zelf niets
doen, maar wees hen de weg om hun
grieven op de juiste plek kenbaar te
maken. De ondernemer schrok even,
bedacht zich en .... begon het orakel
"zwart" te maken. Hoe dat moest had
hij geleerd van ene T. Rump. Je
strooide eenvoudig met wat
alternatieve waarheden en BING(O), de
baas van het orakel kon niet anders
dan op grond daarvan een
vooronderzoek naar de integriteit van
het orakel te laten instellen.
Dat ging gepaard met veel geheimzinnigheid en hocus
pocus en het eind
van het liedje was .......
dat het orakel niets
te verwijten viel. Wel
zouden alle orakels en
hun baas nog eens goed gaan
nadenken over bijna alles waar over na
te denken viel.
Geschrokken van de uitslag, maar niet
echt, moest de ondernemer naar de
boze buitenwereld er toch iets van
maken, dus liet hij aan iedereen die het
maar horen wilde weten dat alleen dat
ook zijn diepere bedoeling was
geweest.
Nota beide bene: alle personen en
feitelijkheden in dit schrijfsel zijn puur
fictief en enkel en alleen ontsproten
aan het zieke brein van de auteur.
Ledenvergadering Samen Verder
Op woensdag 28 juni a.s. vindt weer
een interessante ledenvergadering
plaats. Deze vergadering staat in het
teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Meer info volgt later.
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