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    Samenvatting Kadernota 

Op het moment van  
schrijven ligt de kadernota 

alweer achter ons. Als er een thema 
is van de kadernota dat er uitsprong 
dan is dat het vastgoedbeleid wel. Als 
een blok hangt het vastgoed aan het 
gemeentelijke been. Tot nu toe is de 
bezuinigingstaakstelling met name 
ingevuld door te korten op 
onderhoud. Dit kunnen we niet 
oneindig blijven doen. Tijd om keuzes 
te maken. Moeilijke, maar nood-
zakelijke keuzes. Initiatieven van 
onderop kunnen ons hier de weg 
wijzen, vandaar dat we oproepen om 
haast te maken met de lopende 
burgerprojecten. Dat geldt niet alleen 
voor bijvoorbeeld “Park Leudal Oost” 
maar ook voor de projecten in 
westelijk Leudal. De fusie van de 
voetbalclubs en het samengaan van 
de basisscholen levert niet alleen een 
bijdrage aan de vastgoedtaakstelling 
maar kan vooral ook een kwaliteits-
impuls voor het voorzieningenniveau 
betekenen. Samen Verder wil over 
deze onderwerpen dit jaar nog een 
beslissing nemen. 
De laatste jaren hebben we het 
subsidiebeleid grondig en hoognodig 
vernieuwd. Maatschappelijke 
bijdrage en activiteit wordt leidend, 
niet langer is het enkel koppen tellen. 
Ook preventie, in het kader van de 
WMO, heeft een plaats gekregen in 

het subsidiebestel. Komend jaar is 
het zaak deze koppeling te evalueren. 
Worden de beoogde effecten 
bereikt?  
Verder staan er in de kadernota 
enkele zaken waar Samen Verder 
zich al langer voor inzet. Zaken waar 
we meer dan tevreden over mogen 
zijn. Zo wordt er dit jaar nog werk 
gemaakt van snel internet in het 
buitengebied, wordt er geïnvesteerd 

in winkelgebieden en de aanpak van 
leegstand en blijven we ons ook op 
het toeristisch vlak ontwikkelen.  

Kortom, genoeg om naar uit 
te kijken richting de 
begroting. 

 

 

Kiezen ……. Koos …….. Gekozen !!! 
Bijna niet te geloven dat de 
verkiezingen er al weer aan komen, 
terwijl de zomervakantie nog maar  
net begonnen is.  
Bestuur, fractie en PR-commissie zijn 
al druk doende met “21 maart” en de 
contouren worden langzaam 
zichtbaar. Maar er moet wel wat te 
kiezen zijn, ook binnen Samen 
Verder. 
 

 
 
Vandaar deze oproep: “Steun Samen 
Verder om ook in de volgende 
raadsperiode Leudal een goed en 
realistisch bestuur te geven. Stel je 
kandidaat voor de lijst van Samen 
Verder en meld je aan via de 
secretaris van het bestuur, Bert van 
Tilburg, l.van.tilburg1@kpnplanet.nl 
of telefonisch 0475-496124.  
Moet je dan ook in de raad?  
Ja, als jij dat zelf wilt of als je de 
kiesdeler haalt.  
Nee, als dat niet het geval is en je wel 
graag stemmen trekt voor Samen 
Verder. En als je het nog niet weet? 
Neem dan contact op met een van de 
bestuursleden en laat van je horen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Training social media 
Het gaat langzaam richting de 
gemeenteraadsverkiezingen.  
Social media speelt hierin een  belang-
rijke rol. 
Voor Samen Verder een reden om voor 
de kandidaten een training in social 
media te organiseren. De training 
wordt door een medewerkster van 
Hous of Social Media gegeven. 
Op zaterdag 9 september in 
Trefcentrum Aldenghoor worden  dan 
ook alle fractieleden, commissieleden 
en overige belanghebbenden 
verwacht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ochtendsessie bestaat uit een 
Twittertraining. De deelnemers dienen 
hun eigen laptop (geen iPad) mee te 
nemen en in het bezit te zijn van een 
basis-Twitter-profiel. 
In de middag vindt er nog een 
Facebooktraining plaatst voor de 
beheerders van de Fanpage. 
Noteer deze belangrijke datum alvast in 
je agenda. Verdere info volgt! 
 
Activiteit Samen Verder 
Ook dit jaar wordt er weer een 
ledenactiviteit georganiseerd. De 
planning wordt oktober, dit om 
eventuele nieuwe kandidaten in de 
gelegenheid te stellen aan te sluiten bij 
de herfstactiviteit.  In de volgende 
Nieuwsbrief komen we hier op terug. 

Voor meer informatie over  
Samen Verder  

zie onze website 
www.samenverderleudal.nl. 

Volg ons ook op . 
 

 

 

Samen Verder wenst alle 
inwoners van Leudal een 
zonnige en ontspannen 

vakantie toe! 
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