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2018 was een verkiezingsjaar, waarin veel gebeurd is voor SPA. 
 
In de aanloop naar de verkiezingen zijn er veel mensen actief geworden binnen onze partij. Zo waren 
er mensen die actief werden binnen werkgroepen, er waren mensen die zich verkiesbaar stelden en 
velen waren actief in het flyeren. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart hadden wij een 
kandidatenlijst waar 29 leden van SPA op stonden.   Er bestond een echt “SAMEN gevoel” bij de 
mensen die op welke manier dan ook een bijdrage geleverd hebben in deze verkiezingstijd. 
 
Tijdens de verkiezingen behaalde SPA één zetel in de gemeenteraad. Dit viel wel een beetje tegen, 
maar we waren toch blij dat we ons geluid, via Jack, in de gemeenteraad kunnen laten horen.  
Daarna zijn Anique en Phil als burgerraadsleden gekozen uit de andere mensen die op de 
verkiezingslijst stonden.  Zij volgen diverse trainingen omdat zij beiden nog niet als (burger)raadslid 
bekend waren binnen de politieke arena. 
 
Nadat er een aantal partijen een basis voor de coalitie klaar hadden, zijn wij als SPA ingegaan op de 
uitnodiging om mee te denken en toe te treden tot deze coalitie. Hierbij zijn twintig punten uit het 
verkiezingsprogramma van SPA toegevoegd aan het coalitieakkoord.  
 
Omdat wij met een grote groep enthousiaste mensen zijn die veel aanwezig zijn op de 
fractievergaderingen bleek de fractiekamer die door de gemeente ter beschikking werd gesteld te 
klein te zijn. Omdat het niet meteen geregeld was om een grotere ruimte te krijgen als fractie, 
hebben we enkele keren in een andere ruimte moeten vergaderen zoals de trouwzaal en zelfs de 
raadszaal! Uiteindelijk hebben wij een mooie ruimte toegewezen gekregen. Waar wij normaal 
gesproken met 8 tot 10 mensen aanwezig zijn op de vergaderingen en stoelen zijn voor 13 personen. 
 
Om te vieren dat wij deze dingen behaald hebben met onze gezellige groep hebben wij een BBQ bij 
Jack thuis.  
 
Op een extra ledenvergadering vinden er enkele vaststellingen van veranderingen plaats met 
betrekking tot de samenstelling van het bestuur.   Nick Thissen heeft aangegeven dat hij ook denkt 
dat het tijd is voor “de nieuwe generatie”  
 
Op 22 december vond er een gezellige kerstwandeling plaats.  Waarbij het erg gezellig was, ondanks 
dat niet alle wandelpaadjes even toegankelijk bleken te zijn. 
 
 
 
Gedurende het afgelopen jaar zijn er diverse mensen bij SPA gekomen, maar ook zijn er helaas 
enkele mensen geen lid meer.  
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