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Kort ② dingen uit de ALV
van 26 november.
Natuurlijk ging het ook over
actuele bestuurlijke en politieke zaken,
vaste prik op iedere ALV. In deze
nieuwsbrief alleen focus op items 7
(strategische visie) en 8 (terugtreden
James Gerwert). Het bestuur
presenteerde twee stellingen:
1 Alle kernen zijn gelijk, maar sommige
zijn gelijker dan andere.
2 Samen verder is een sterke partij, om
dat te blijven moeten we groter
worden.
Daarover werd in 3 groepen, voorgezeten door de drie aanwezige
dames, gediscussieerd. De resultaten
werden vervolgens op flip-overs
genoteerd en toegelicht. Een paar
citaten waarmee het bestuur verder
aan de slag mag:
"Kwalitatief sterker worden; kennis en
vaardigheden vergroten en wat meer
peper in de reet!"
- "Gelijk betekent niet hetzelfde".
- "Groter is geen doel op zich, sterker
worden wel".
- "Je missie uitdragen en geloofwaardig
en overtuigend zijn".
- "Boegbeelden uit iedere kern en een
charismatisch politiek leider".
Tijdens iedere toelichting konden
vragen worden gesteld aan de
opstellers en door de bank genomen
konden de aanwezigen zich vinden in
de voorlopige conclusies.
> wordt vervolgd <

Afscheid bestuurslid
James Gerwert, 70
jaren jong, gaf aan
zijn plaats in het
bestuur per eind
2015 beschikbaar te
stellen. De voorzitter
bedankte James voor
zijn vaak
openhartige
bijdrage aan

de vergaderingen van Samen Verder
en gaf als vloeibare erkenning
hiervoor een paar mooie flessen
druivensap. Uiteraard had James een
kort weerwoord waaruit eens te
meer bleek hoe positief kritisch hij uit
de hoek kan komen. Natuurlijk blijft
hij lid van Samen Verder en hij wil
graag iets blijven doen. Zijn
gedachten gaan daarbij uit naar het
formeren van een "denktank" die
gevraagd en ongevraagd advies kan
geven aan bestuur en fractie.
Zijn laatste woorden waren iets van:
"Jullie zijn nog niet van mij af”.
James, bedankt.

Vacature bestuur en PRcommissie
De PRcommissie
zoekt: een
creatief
nieuw lid die
graag "meters
maakt" als
dat nodig is.
Kennis van
moderne
communicatiemiddelen en jongerentaal strekt
tot aanbeveling.
De kandidaat moet kunnen werken in
een ontspannen en soms licht
“psychedelische” sfeer.
Het bestuur zoekt: een "gewoon" lid
als opvolger van James Gerwert.
Beschik jij over een politieke
antenne? Kun je "out of the box"
denken? Durf je kritisch naar je eigen
organisatie te kijken? Wil jij mee
bouwen aan de visie van Samen
Verder?
Heb je interesse in een van beide
vacatures of wil je graag meer weten,
neem dan even contact op met de
secretaris van het bestuur, dhr. Bert
van Tilburg
(l.van.tilburg1@kpnplanet.nl).

Redactie: Monique Peulen, Peter Stakenborg, Har Beurskens.

Een compilatie uit onze
algemene beschouwingen
Samen Verder heeft het
afgelopen jaar goed geluisterd
naar de burgers in Leudal;
er was ontevredenheid over het
onderhoud van openbaar groen,
subsidietoekenning etc. Ook waren
burgers niet altijd tevreden over de
uitvoering van de zorgtaken. Velen
kunnen nu door vaststelling van
deze begroting weer tevreden zijn.
Het raadsvoorstel, zoals het nu is
aangeboden, kunnen we dan ook
voor het overgrote deel steunen. Op
enkele onderdelen zullen we
moties/amendementen indienen.
Voor het bibliotheekwerk zijn we
van mening dat er ook in de
meerjarenraming voor het jaar 2017
een bedrag van € 120.000,-- moet
worden ingerekend, omdat onze
fractie van mening is dat wij nu niet
al vooruit willen lopen op nieuw te
maken beleid.
Een éénmalige extra bijdrage van
€ 130.000,- voor alleen muziekonderwijs in 2016 heeft onze
goedkeuring. Het mag echter alleen
maar worden uitgegeven aan
muziekonderwijs. Controle door het
college en verantwoording aan de
raad achteraf.
Extra geld voor Openbare Ruimte
is een goede zaak, hiermee worden
veel klachten over het onderhoud in
de openbare ruimte voorkomen.
We zijn er echter nog niet.
Hiervoor vragen we extra aandacht
van het college.

Voor meer informatie over
Samen Verder
zie onze website
www.samenverderleudal.nl.
Volg ons ook op

.
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Ôs Dörp is een goed initiatief
om de participatiemaatschappij verder vorm te geven;
structurele gelden voor de
procesgang en investeringen heeft
onze goedkeuring.
Dorpen, verenigingen en inwoners zijn
alleen maar gebaat bij snelheid en
vooral duidelijkheid.
Organisatie van kermissen kan niet
door de dorpen worden opgepakt,
zonder dat daar financiële middelen
van gemeentewege bijkomen.
Of de pachtgelden van kermissen
(inkomsten gemeente) worden
hiervoor aangewend nu de gemeente
géén personele inzet meer levert of
gelden uit het Leefbaarheidsfonds.
50 % Subsidiëring aan verenigingen
dient te blijven bestaan
Overige middelen kunnen verenigingen
genereren door activiteiten te
ontplooien en hiervoor een beroep te
doen op het Leefbaarheidsfonds.
Op jeugdleden tot 18 jaar wordt bij
geen enkele vereniging een korting
toegepast.
Voor het jaar 2015/2016 dient de
bestaande huurverrekening met de
verenigingen conform besluit van
7 juli te blijven bestaan. Voor 2016
kunnen gelden uit de septembercirculaire daarvoor worden
aangewend. Voor de toekomst
zien we voorstellen van het college
tegenmoet.
Seniorenverenigingen die maatschappelijke (zorg)activiteiten
ontplooien dienen hiervoor
uit een te vormen algemene
voorziening binnen de WMO te
worden gesubsidieerd.

Dorpsraden zijn eveneens gekort op
subsidies. Nu zij meer taken krijgen bij
Ôs Dörp, kermissen, groenonderhoud
etc. is het realistisch om ze extra
tegemoetkomingen te verstrekken uit
het Leefbaarheidsfonds.
Gemeenschapsaccommodaties, niet
zijnde sportaccommodaties, die onder
de 50 % bezettingsgrens vallen, dienen
te blijven onderhouden, totdat er
definitieve plannen liggen vanuit Ôs
Dörp. Samen Verder blijft voorstander
van een gemeenschappelijke
ontmoetingsruimte in elke kern.
Wat de N280 betreft, koos een
raadsmeerderheid toen met volle
overtuiging om de 5E-variant in
procedure te brengen. Achter deze
keuze staan wij nog steeds.
Samen Verder steunt ook het college
in de tot nog toe gevoerde
procesaanpak.
Vele zaken gaan goed in Leudal. Dat
moet hier toch ook maar eens worden
gezegd en daar hoor je niemand over.
Echter zijn er ook zaken die verbeterd
kunnen worden en daar staan de
politiek , college en Raad van Leudal
samen voor aan de lat.

Nieuwjaarsborrel

Op zondag 3 januari worden alle
leden van Samen Verder met hun
partner uitgenodigd op de
traditionele nieuwjaarsborrel die
om 17.00 uur plaats zal vinden bij
café-restaurant De Graaf van
Horne. De PR-commissie grijpt
deze gelegenheid aan om nog
even terug in de tijd te gaan.
Voor het bedrag van zeven-eneen-halve euro p.p. is er vanaf
14.00 uur koffie en vlaai en
wandelen we tegen 14.30 uur
naar museum "Terug in de Tijd",
waar we een nostalgische
rondleiding krijgen door een
stukje "vroeger" dat bij velen van
ons warme herinneringen zal
oproepen. Natuurlijk zijn we weer
op tijd terug voor de borrel.

De leden van Samen Verder wensen alle inwoners van Leudal
gezellige kerstdagen en een bruisend

Van Kerstmis tot Nieuwjaar genieten wij, net als u, van een paar gezellige
dagen en vanaf Nieuwjaar tot Kerstmis gaan we weer Samen Verder.

Redactie: Monique Peulen, Peter Stakenborg, Har Beurskens.

