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          Algemene Ledenvergadering       
          Samen Verder 27-09-2017 
 
Thijs Nijskens 
Beste leden en sympathisanten van 
Samen Verder. 
Eerder dit jaar zijn we voortvarend 
begonnen met de voorbereidingen 
van de Verkiezingen 2018 en nu zijn 
we aangekomen bij het moment dat 
de eerste resultaten zichtbaar 
geworden zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na vele verkiezingsperiodes waarin 
Arno Walraven het lijsttrekkerschap 
met succes vervulde, hebben we met 
zijn instemming nu gekozen voor 
verjonging en dus voor een jonge 
kandidaat. Een kandidaat  met 
politiek talent en prima politieke 
feeling, die het lijsttrekkerschap 
graag op zich neemt: Michel Graef! 
Michel is vanavond als lijsttrekker 
van Samen Verder aan de 
ledenvergadering voorgesteld en 
door de leden gekozen als onze 
Lijsttrekker 2018. Van harte proficiat! 
Michel, we zijn er heel erg mee 
ingenomen dat jij nu onze lijsttrekker 
bent en een succesvolle campagne zij 
je toegewenst. We gaan er samen 
voor en zullen je steunen naar ons 
beste vermogen om er samen een 
campagne van te maken die tot het 
gewenste resultaat zal leiden. We 
zetten in op ten minste het behoud 
van het aantal raadszetels dat we 
momenteel hebben. 

We gaan er met z’n allen voor! 
 

Thijs Nijskens (vrz.) 

 

Arno Walraven 
Aan de leden en sympathisanten van 
Samen Verder, 
Vanaf 1990 heb ik de verkiezingslijst 
van Samen Verder aangevoerd en 
ben dus 7 keer lijsttrekker geweest. 
Nu is het tijd voor vernieuwing en 
verjonging. Dat is goed voor onze 
partij. In Michel Graef hebben we een 
uitstekende kandidaat-lijsttrekker. Hij 
is jong en ambitieus, heeft een goede 
opleiding en staat midden in de 
samenleving. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat Samen Verder aan 
Michel een uitstekende lijsttrekker en 
bestuurder zal krijgen. Ik zal hem 
daarbij van harte ondersteunen met 
mijn ervaring, mijn netwerk en mijn 
kennis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik hoop dat bestuur, fractie, leden en 
sympathisanten Michel zullen 
steunen, zoals ze ook mij telkenmale 
hebben gesteund. Ik heb daar 
overigens alle vertrouwen in. 
In overleg met het bestuur en de 
fractie heb ik besloten me nog 
eenmaal beschikbaar te stellen als 
wethouder. Mijn plaats op de lijst zal 
dat onderstrepen. 

Arno Walraven  
 
Michel Graef 
Vier jaar geleden stond Samen Verder 
voor een zware opgave. Met een 
gemeente op de rand van de 
financiële afgrond, moesten er keuzes 
gemaakt worden, harde keuzes. 
Zo werd er fors bezuinigd, ging het 
ouderwetse subsidiestelsel op de 
schop en werd het openbare groen 
getransformeerd. 
Ondanks alles bleef de lastendruk  
 
 

een van de laagste in Limburg.  
Bij de viering van tien jaar Leudal  
zien we een financieel gezonde 
gemeente, een economische tijger! 
Bovendien boeken we uitstekende 
resultaten op het sociale domein. 
Kortom, orde op zaken dus. 
  Maar we zijn er nog niet. Krimp en 
vergijzing blijven de regio kenmerken. 
Wat wordt de rol van het buitengebied 
nu zoveel agrariërs gaan stoppen? Wat 
kunnen we doen aan onze lege 
winkelstraten nu de economie weer 
aantrekt? En hoe zorgen we dat onze 
burgers tevreden blijven over WMO en 
jeugdzorg? En hoe gaan we zorgen dat 
het imago van Leudal eindelijk ten 
goede keert? Vragen waar ook ik niet 
1-2-3 een antwoord op heb. Ons 
verkiezingsprogramma biedt echter 
een eerste aanzet. Een realistische kijk 
op de hedendaagse problematiek 
vanuit onze kernwaarden.  
  Ik ben trots en verheugd dat ik 
namens jullie allen de komende tijd dit 
programma (en belangrijker nog) onze 
kernwaarden mag uitdragen. Vol 
ambitie ga ik voorop, zodat we ook de 
komende vier jaar weer de klus mogen 
klaren. Ik ben dankbaar voor het in mij 
gestelde vertrouwen en draag met 
trots uit dat Samen Verder echt een 
partij is die wil verjongen en 
vernieuwen.  
Vol nieuwe energie gaan we zaken op 
orde stellen. 
 

Voor meer informatie over  
Samen Verder  

zie onze website 
www.samenverderleudal.nl. 

Volg ons ook op . 
 

 

 

 

Voorzitter Thijs Nijskens 

Lijstrekker 2014 Arno Walraven 

Lijsttrekker 2018 Michel Graef 
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