NIEUWSBRIEF
JUNI 2018
OPNIEUW BESTUUR AANGESTELD
Een nieuwe periode is aangebroken. Zoals jullie wel gezien hebben
is er een mail uitgegaan om (nieuwe) bestuursleden te werven.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter/Secretaris: Rinse Kooistra
Vice-voorzitter: Piet Daamen
Penningmeester: Bertha Antonissen-Vis
Bestuurslid: Guido Verheyen
Bestuurslid: Johan Vissers

WAAROM EEN NIEUWSBRIEF?

We hebben lang zitten tobben hoe we onze
achterban nou zo goed mogelijk op de hoogte kunnen houden. Uiteindelijk kwamen het
bestuur en de raadsleden samen op het idee:
Een nieuwsbrief! Vanaf nu zullen jullie dus
iedere maand een nieuwsbrief ontvangen.

NIEUW LOGO
Onze partij wordt steeds vaker ONPL genoemd in
plaats van Ondernemend Platteland. Het ligt niet
alleen lekker in de mond, maar schrijft/typt ook
een stuk sneller! ;-). Daarom was het tijd om ook
ons logo aan te passen. Zie hiernaast het resultaat.
Wil je graag het bestand van ons logo
ontvangen? Mail dan: liekemichielsen@live.nl

RONDES 19 EN 20 JUNI
Dinsdag 19 en woensdag 20 juni vinden de ronde
vergaderingen plaats. Tijdens deze vergaderingen zal
het gaan over de jaarstukken en rekeningen van het
afgelopen
jaar
en
het
komende
jaar.
Dinsdag zal Jos Willemsen deze samen met Guido
Verheyen doen, woensdag zal deze gedaan worden
door Lieke Michielsen en Guido Verheyen. Voor meer
informatie kunt u dus bij deze leden terecht.

EXTRA RONDE/RAAD BCT
Maandg 4 juni was er een extra ronde ingepland betreft
het BCT. Maandag 11 juni was er een extra raad
ingepland betreft het onderwerp. De raad van ONPL
heeft positief ingestemd met kritiek op het communicatieproces.

POLITIEK AKKOORD
Tijdens de raad van 24 mei jl. kwam het politiek akkoord
aan de orde. ONPL is zeer trots op het akkoord, maar
kon helaas niet mee instemmen. Dit wegens een passage die er in stond over het proces van het kiezen van
de wethouders. ONPL en de drie andere partijen (Lokaal
Perspectief, D66 en OPZ) zijn niet betrokken tijdens dat
proces en vonden dus dat dat niet in het akkoord thuishoorde. Toen bleek dat het er niet uitgehaald werd, is
door deze vier partijen besloten, niet mee in te stemmen.

ZOMERRECES
Na de raad van 3 juli vindt het zomerreces plaats. Bij te weinig informatie, krijgen
jullie de nieuwsbrief pas weer in september, of
worden de nieuwsbrieven juli en augustus
samengevoegd
tot
één
nieuwsbrief.

BIJEENKOMST GGD

Zaterdag 2 juni jl. heeft Ellie Kools namens
ONPL een bijeenkomst van Veiligheidsregio
Midden en West-Brabant bijgewoond. Hierbij ging
het over wat verbonden partijen, zoals GGD, de
veiligheidsregio, etc. doen voor Zundert. Hierbij waren ook raadsleden uit andere gemeentes aanwezig.

LIEVER GEEN NIEUWSBRIEF?
Heeft u geen behoefte aan de nieuwsbrief?
Geef dat dan door aan Lieke.
E-mail: liekemichielsen@live.nl.
GSM: 06-41419577

