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Nieuwjaarsbijeenkomst 
Op zondag 8 januari 2017 
vindt de jaarlijks terug- 

kerende  nieuwjaarsbijeenkomst 
plaats in café-restaurant De 
Graaf van Horne, Rijksweg 16 in 
Horn. Aanvang 16.30 uur.  
Wij verwachten weer een hoge 
opkomst. 

Cursus aspirant-raads-
/commissielid 
In Leudal zal op 21 februari 2017 
een workshop worden gehouden 
“Ja, ik wil raadslid worden“. 
Deze cursus is vooral bedoeld 
voor mensen die de ambitie 
hebben daadwerkelijk raadslid te 
worden of die wat meer van het 
reilen en zeilen van de 
gemeenteraad af willen weten. 
Wij nodigen graag 
geïnteresseerden uit zich aan te 
melden bij de PR-commissie! 
 
 
 
     

EXTRA PERSBERICHT 
Hen Sleven (62 jaar) ruilt het 
fractievoorzitterschap van Samen 
Verder met Michel Graef (28 jaar) 
per 1-1-2017. 
 Met ingang van 1 januari 2017  
wordt Michel Graef de nieuwe 
fractievoorzitter van Samen Verder. 
Met het oog op vernieuwing en 
verjonging draagt Hen Sleven het 
fractieleiderschap over aan de 34 
jaar jongere Michel Graef uit Horn, 
die momenteel plaatsvervangend 
fractievoorzitter is.  

Sleven is al langer dan 34 jaar in de 
gemeente politiek actief. 
"De jeugd heeft de toekomst en dan 
is het ruim 1 jaar voor de nieuwe 
raadsverkiezingen een heel goed 
moment om het fractievoor-
zitterschap over te dragen aan een 
jongere kracht”, aldus Hen Sleven. 
Al vanaf de start van deze 
raadsperiode 2014-2018 was 
het binnen de fractie van Samen 
Verder duidelijk dat er richting 
einde raadsperiode een nieuwe 
fractieleider zou komen. Zo was 
Michel Graef al langer bij alle 
belangrijke overleggen van Samen 
Verder aanwezig, zoals coalitie-
vorming, coalitie-overleggen, 
fractiebestuursvergaderingen etc. 

Op de ledenvergadering  
van 24 okt. j.l. maakte  
Hen Sleven bekend per  
1-1-2017 het stokje over te willen  
dragen. 
Sleven zal aanblijven als plaats-
vervangend fractieleider om de 
nieuwe voorzitter te voorzien van 
advies en waar nodig te vervangen. 
De fractie Samen Verder stond 
unaniem achter deze beslissing.  
"Ik ga deze uitdaging dan ook met 
veel ambitie en enthousiasme 
tegemoet” aldus Michel Graef. 

 

Voor meer informatie over  
Samen Verder  

zie onze website 
www.samenverderleudal.nl. 

Volg ons ook op . 

De leden en sympathisanten van Samen 
Verder wensen alle inwoners van Leudal 

gezellige kerstdagen en een bruisend 
nieuw jaar. 

Van Kerstmis tot Nieuwjaar genieten wij, net als 
u, van een paar gezellige dagen en vanaf 

Nieuwjaar tot Kerstmis  
gaan we weer Samen Verder. 

 

 

 

 

Huidige fractievoorzitter 
Hen Sleven 

 Toekomstige fractievoorzitter  
Michel Graef 

 

http://www.samenverderleudal.nl/
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Terugblik op de algemene 
ledenvergadering van 
dinsdag 15 november 
2016. 

In het tweede deel van deze verga-
dering werden twee interactieve 
sessies gehouden met de volgende 
thema’s. 
Thema 1: Benoem  onderwerpen/ 
thema’s die in het verkiezings-
programma van Samen Verder 
verwoord moeten worden.  
Op dorpenniveau of Leudal-
niveau? Waarom dat onderwerp? 
- De mens centraal. Wat doet het   
  beleid met de mens? 
  Geld voor de zorg, beschikbaar  
  voor de zorg.  
  Groen vanuit de invloed die het  
  heeft op de mens. Laat het   
  positief doorklinken in het  
  verkiezingsprogramma. 
- Aandacht voor voorzieningen  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
voor ouderen (bijv. zorg- 
  woningen) en jeugd (sport,  
  cultuur etc.) en leefbaarheid m.n.  
  in de kleine kernen. 
- Fysieke leefomgeving.  
  Leegstand (bijv. Horn).  
  Onderhoud openbare ruimte.  
  Goede zorg (senioren, WMO).   
  Werkgelegenheid stimuleren  
  (bijv. door toerisme).  
  Aandacht voor leefbaarheid   
  (verenigingsleven). 

- Onderhoud openbare    
  ruimte (groen, gebouwen  
  en wegen).  

Stimuleren zelfredzaamheid.  
Stimuleren werkgelegenheid, 
creëer  aantrekkelijker onder-
nemersklimaat.  
Veiligheid.   
Bestemmingsplannen flexibeler, 
initiatieven waar mogelijk onder-
steunen.  
Onderwijsperikelen i.o.m. Spolt.  
Samenwerking van verenigingen 
stimuleren en faciliteren. 
Alle goede punten uit Verkiezings-
programma 2014. 
Voorzieningen: keuzes  maken, 
winkelaanbod,  
Thema 2: 
Het bestuur van Samen Verder 
heeft uitgesproken dat Samen 
Verder aan 
vernieuwing/verjonging toe is. 
Wat betekent dit, hoe ziet een 
raadslid, dan wel de raadsfractie  
van Samen Verder eruit? 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Jongeren met achterban naar  
  vereniging(en).  
  Balans jong-oud.  
  Vernieuwing belangrijk. 
  Uit iedere kern personen op de   
  lijst. 
- Vernieuwing.  
  Vroegtijdig werven, tijdig inwer- 
  ken/stage, opleiding aanbieden.  
  Ook nieuwe “oudere” leden.  
  Bepaald kennis- en vaardigheden- 
  niveau.  
  Via verenigingsleven werven.  
  Begeleiding is voorwaarde  
  voor succes.  
 
 

- Positieve raadsver- 
  gade  ringen (niet  
  zwabberen, doelen  
  verdedigen).  
  Met de tijd meegaan.  
  Betere communicatie en 
uitleg/  
  info van beleid en regelingen. 
- Referendum.  
  Imago verbeteren en in stand    
  houden.  
  Samen Verder sprankelender  
  acteren in raadszaal, 
uitstraling.  
  Hoe wordt het aantrekkelijk?  
  Leudal positief uitdragen.  
  Jongerenforum, free wifi in   
  Leudal.  
  Poll op de site met Twitter/     
  Facebook kenbaar maken.  
 
Oproep DenkTank 
Het bestuur van Samen Verder 
heeft het initiatief genomen om 
een DenkTank in het leven te 
roepen (zie ook vorige Nieuws-
brief november 2016).  
Deze DenkTank zal uiteindelijk 
moeten bestaan uit vijf of zes 
personen die gevraagd en 
ongevraagd bestuur en fractie 
van advies voorzien over een 
breed scala van politiek 
gerelateerde onderwerpen. Het 
streven is om de DenkTank te 
bemensen met leden van 
Samen Verder die geen zitting 
hebben in fractie of bestuur.  
Wil je nog meer richting geven 
aan de koers van Samen 
Verder, meld je dan aan als 
geïnteresseerde voor de 
DenkTank.  
Een berichtje naar onze 
secretaris Bert van Tilburg 
volstaat.  
 
 

 
 

 


