
Motivatie voor de fusie (vanuit Sociaal Maas en Waal) 
 

 
Wat ons sinds de oprichting van Sociaal Maas en Waal 
bindt is ons streven naar eenheid in Maas en Waal. Dat 
gaat verder dan samenwerking op het gebied van de 
gemeentelijke organisaties, de raden en colleges. Het 
gaat ons om die thema’s waar we regionaal met elkaar 
het verschil kunnen maken voor onze inwoners, 
ondernemers en verenigingen. 
 

Onze partij zet zich in op toegankelijke en betaalbare zorg en armoedebestrijding. Met 
oog voor de kwetsbaren in de samenleving, jong en oud. We zetten ons in voor een 
economisch sterk Maas en Waal, met voldoende werkgelegenheid. Met eerlijke kansen 
voor alle inwoners. We zetten ons in voor een duurzaam en groen Maas en Waal. Ons 
mooie gebied bindt ons met elkaar. We hebben altijd al gezegd: de gemeenten in het 
Land van Maas en Waal zijn onze natuurlijke partners. “Natuurlijk”, omdat we hetzelfde 
gebied delen, in sociaal en cultureel opzicht; in historisch perspectief én toekomstig 
perspectief. Onze inwoners voelen zich allemaal Maas & Waler. 
 
Als we dit idee in de raad van West Maas en Waal uitdragen, is het logisch dat we als 
partij ook een stap zetten. Door te streven naar meer eenheid in het Land van Maas en 
Waal. In de mensen van Akkoord ’94 hebben wij medestanders gevonden die in het 
Drutense het links progressieve geluid vertegenwoordigen én uitdragen.  
Het ligt dan zo voor de hand om samen te werken. De samenwerking zoeken op 
regionale thema’s zoals zorg, werk en duurzaamheid. Daar liggen opgaven die het 
dorpsniveau en de gemeenten overstijgen: die moeten we als Maas en Waal oppakken. 
En dat gaan we als regionale partij Sociaal Maas en Waal doen! 
 
Waar de gemeentebesturen elkaar nog niet vinden, vinden we elkaar als partijen wel: 
we zie er heel erg naar uit om als één partij samen te werken; overeenkomsten te 
zoeken en deze uit te dragen. Om samen te werken aan een sociaal, eerlijk en duurzaam 
Maas en Waal. Met oog voor elkaar.  
 
Deze tekst is uitgesproken bij de persconferentie op 4 maart 2016 door Merijn Broeders, 
fractievoorzitter van de fractie Sociaal Maas en Waal in West Maas en Waal. 
 


