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Stein
Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben we onze positie in Stein
versterkt, weliswaar niet in zetelaantal, maar wel qua aantal stemmen. Kort na de
verkiezingen werden we door de grootste partij, DOS, uitgenodigd voor een eerste
verkennend gesprek over coalitievorming op 24 maart. In dat gesprek hebben we
aangegeven dat, gezien de verkiezingsuitslag, een coalitie van DOS, CMB en CDA
(samen 15 van de 21 zetels) naar onze mening het meest voor de hand ligt. We gaven
ook aan dat wij alleen als volwaardige partner aan een college willen deelnemen, dus
dat we bij deelname ook een wethouder leveren. Een kleine week later, op 29 maart,
heeft DOS ons in een kort gesprek meegedeeld dat ze eerst zullen proberen om de
bovengenoemde coalitie tot stand te brengen.

Op 27 maart is Frans van der Avert weer als Steins D66 raadslid geïnstalleerd. De
raadscommissies zijn weer bemand. Guido Devoi en Ger Arts zullen zich inzetten in
respectievelijk de commissies Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) en
Maatschappelijke Zaken (MZ). John Busing neemt de commissie Openbare Werken en
Milieu (OWM) voor zijn rekening. Middelen en Bestuurlijke zaken wordt bemand door
Frans van der Avert. Er staat dus weer een frisse ploeg klaar om zich de komende vier
jaar in te zetten voor het sociaalliberale gedachtengoed in Stein.

Beek
In Beek verliep de Uitslagenavond volledig anders dan verwacht. Senioren Belang Beek
was de grote winnaar met 2 zetels (+2) en snoepte daarmee een zetel af van
stemmenkanon Thijs van Es (BBB-NDB, 6 zetels, -1) en VVD: 1 zetel (-1). Als
lijsttrekker van Progressief Beek (waar D66 onderdeel van uitmaakt) was een zetel
verlies ingecalculeerd (we hadden immers 6 nieuwe kandidaten bij de eerste 10). We
hebben echter de vier zetels vastgehouden en waren uitzinnig toen de laatste uitslagen
binnen waren.

De komende weken gaan BBB-NDB en Progressief Beek werken aan een
coalitieakkoord. Dat heeft informateur Thijs van Es (BBB-NDB) vorige week bekend
gemaakt in de Limburgse media. De twee partijen hebben 10 van de 17 zetels in de
Beekse gemeenteraad en daarmee de meerderheid. Daarmee vertegenwoordigt ze ook
genoeg kiezers, aldus Van Es. Verder hebben de twee partijen de afgelopen 4 jaar
goed samengewerkt.
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Europese verkiezingen
Op 22 mei a.s. zijn de verkiezingen voor het Europese
Parlement. De D66 aanhang groeit. Het moet mogelijk
zijn dat Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaake en
Sophie in ’t Veld straks met een of twee nieuwe
collega’s in het Europarlement zitten.

De verkiezingscampagne begint op 2 mei. Met het motto ‘Sterk Nederland, Sterk
Europa’ zal D66 zich profileren als de pro-Europa partij. Dat moet toch aanslaan in
Limburg, Nederlands meest Europese provincie.
Lees op https://www.d66.nl/europa/ waar D66 voor gaat in Europa.

OPROEP
Ook in Stein en Beek moeten we voor D66 campagne voeren. Daar hebben we jullie
hulp bij nodig! Er moeten bijvoorbeeld posters geplakt en flyers uitgedeeld worden. Heb
je tijd en zin, stuur ons dan een berichtje.

Vriendelijke groeten

Bestuur D66 Stein-Beek
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