April 2017
Aan de leden welke zijn aangesloten bij Venlokaal en Lokale Democraten,
Beste leden,
Door omstandigheden (welke overigens) niets te maken hebben met het fusieproces heeft
het uitbrengen van een nieuwsbrief enige vertraging ondervonden. Hiervoor onze
welgemeende excuses.
Mutaties bestuur Venlokaal
Zoals jullie via de media hebben kunnen vernemen hebben Anton Vos en Marjoleen Sanders
om hen moverende reden besloten niet langer deel meer te willen uitmaken van Venlokaal.
Hierdoor zijn er een 2-tal vacatures ontstaan binnen het bestuur van Venlokaal en de
stuurgroep. Door een zeer constructieve opstelling van een aantal leden van Venlokaal is er
op zeer korte termijn een nieuw bestuur aangetreden met Ad Roest als voorzitter. Naast Ad
zijn ook Henk Brauer en Riet Goosen toegetreden tot het bestuur. Als stuurgroep wensen
hun hierbij heel veel succes.
Nieuwe samenstelling stuurgroep
Jan Langeslag, voorzitter (Lokale Democraten)
Ad Roest, secretaris (Venlokaal)
Pieter Vercoulen, penningmeester (lokale Democraten)
Mathy Hecker, lid (Venlokaal)
Voortgang fusiebesprekingen
In de achterliggende periode is de stuurgroep bestaande uit twee leden uit Venlokaal en 2
leden uit de Lokale Democraten diverse keren bij elkaar geweest. De sfeer binnen de groep
is als gemoedelijk en uiterst constructief te kwalificeren. Om het proces juridisch goed en
zorgvuldig te laten verlopen zijn inmiddels diverse gesprekken gevoerd met Rivierdael
Netwerk Notarissen BV, de kiesraad in Den Haag en de ambtenaren in de gemeente Venlo
welke zijn belast met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Ook de contacten met
de ingestelde werkgroepen verlopen zeer voorspoedig en volgens tijdsplanning.

Werkgroepen
De stuurgroep heeft een 4-tal werkgroepen ingesteld welke allen zijn samengesteld uit leden
van beide politieke groeperingen, t.w.
 Werkgroep juridisch financieel
Deze werkgroep gaat zorgdragen voor het nieuwe huishoudelijke reglement, voor de
nieuwe begroting cq de financiële huishouding van de nieuwe partij.
De groep bestaat uit: Jan Langeslag (lokale Democraten)
Mathy Hecker (Venlokaal)
 Werkgroep PR & Campagne
Deze werkgroep heeft een dubbele taakstelling, te weten enerzijds het reeds vanaf
het najaar van 2016 gaan opstarten van PR-activiteiten m.b.t. de belangrijkste reden
van samengaan: het centraal stellen van de burger en vanuit die positie redeneren
wat het beleid van de gemeente Venlo zou moeten zijn.
Anderzijds staat deze werkgroep aan de lat om de dan reeds gestarte PR-activiteiten
in de loop van 2017 te intensiveren en om te vormen tot een actieve campagne voor
de nieuwe partij tot aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Deze groep bestaat uit: Ab Wissingh (Lokale Democraten)
Jiri Ambroz (Lokale Democraten)
Bram Beurskens (Venlokaal)
Sjoerd Brauer (Venlokaal)
Wiel Schouenberg (Lokale Democraten)
Hans Huys (Lokale Democraten)
 Werkgroep partij- en verkiezingsprogramma
Deze werkgroep heeft tot taak om het partijprogramma voor de nieuwe partij op te
stellen en afgeleid daarvan ook het verkiezingsprogramma voor de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
De groep bestaat uit: Frans Schatorjé (Lokale Democraten)
Mimi Cazangiu (Lokale Democraten)
Lonneke Janssen (Venlokaal)
Clim Titulaer (Venlokaal)

 Werkgroep bestuurlijke zaken
De taak van deze werkgroep is om de bemensing van het bestuur van de nieuwe
partij voor te bereiden. De werkgroep fungeert tevens als kiescommissie voor de
nieuwe partij en is belast met partij-organisatorische voorbereiding van de
verkiezingen (samenstellen lijst, kandidaatstelling etc)
Deze groep bestaat uit: Wiek Cremers (Lokale Democraten)
Dany Driessen (Venlokaal)
Algemene ledenvergaderingen
Volgens de bepalingen in de statuten dienen de leden te worden geraadpleegd om een
fusie/het oprichten van een nieuwe partij mogelijk te maken. De uiteindelijke besluitvorming
ligt immers bij de leden van beide partijen.
Beide besturen hebben dan ook besloten een Algemene Ledenvergadering te beleggen op
donderdag 1 Juni 2017 om 20.00 uur in enkele lokaliteiten van café/zaal Zalzerhaof,
Zalzerkampweg 64, 5926 PL te Hout-Blerick.
Willen jullie s.v.p. nu reeds deze datum in jullie agenda noteren.
Een grote opkomst is noodzakelijk en zeer belangrijk voor het behalen van het noodzakelijke
quorum, benodigd om besluitvorming mogelijk te maken.
Voor deze zeer belangrijke vergadering zullen wij jullie op korte termijn een uitnodiging met
agenda doen toekomen.
Wandeling
Zoals gebruikelijk zal er op zaterdag 27 mei a.s. wederom door Hans Huys een gezellige
wandeling worden georganiseerd. Deze keer heeft Hans een tocht uitgezet in de omgeving
van het kloosterdorp Steijl. Alle leden en (nog) niet leden van beide partijen zijn hiervoor van
harte uitgenodigd. Willen jullie ook deze datum nu reeds in jullie agenda noteren?
Een officiële uitnodiging voor deze tocht kunnen jullie op korte termijn tegemoet zien.

Tot zover de nieuwsbrief van de maand april.
Rond 15 juni a.s. kunnen jullie een nieuwe nieuwsbrief tegemoet zien.
Met vriendelijke groet,
Namens de stuurgroep,
Jan Langeslag, voorzitter Lokale Democraten
Ad Roest, voorzitter Venlokaal

