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wethouderGraadCoumanssluitterugkeer
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Raadslid
enbestuu
CMBstappenop
van nààÍden gewe€sr.
De regensr€l partijdiscipline en her meerderIngenzunonrsrààn
sindsherààn_ heidsÍindpunrvande partii.
5TEIN - lolaDda WilÍns-Smeet3 tr€den van CMB in de coaliriemer
lolanda Wilms Smeèts;ntkenr
heeft per dir€cr haar ràadslid- DOS en Pvd,A-Zowel
JackMeii€rs dàt ze mer
Ínaatsahap in Stein beëindiÊd. als,craadCoumansheeft door iijn vnlmaJkt haàÍopíàppende weg
voor een renÍee vàn
Het lid van de CMg-fractie voèrt georagen optredenaangestuurdop
Graad Coumans, diê onlanss als
prcblemen met de gezondheid een scneuÍngvàn onzepànÍj,
die wethouderd€ hànddoekin dè rins
aan als Íeden. craad coumans, daÀrdooronbesruurbàrr
h gewor- gooide.,,Diegedachremogenmenonràngs,gÍEesrapr àts wetlousen wellicht hebben, ma;r dat is
oer, rs (E eêÍlÍ ÀanRewezenoDDe bestuurdedenperer lanssen,
volger. Afg€ÍoIÈD weekend tei- Han Keuler! Diana Penor, Wil
,,Hoeverder?"VolgerlsJackMeiiden oolt vijfvàn de zesCMB-bé- Sme€tsen Huub wn de W:l qeven
ersnjn d€ leden morsenavondaan
stuursled€n hun functie neer
ook hun lidmaatschapvan dè Dar- zet. ,,Ik vind her zeerieleurstellend
tii op.-riendrgengeÈdenrt tégde wat er all€maalgebeurt."
DÊ bom binnenCMB is gebarsr€n.ri)l]rsDrreqgen
hft voorzirrerschrp craad Coumanszeerdat ziin teDe besluir€n
ziin hersevolevandê neeÍ.S€creràris
NàncyMàrrcnsbe- rugleerin de rààdnoggeenuitgegÍoteverdeeldhe'd
biànen"depoti- rárdrzichalsenigovergebteven
be- marktezaakis..,Ikgaereens.usrig
riele bewegiDg Communic;r€n sruurrlidnogop bàrr posirie
over nadenlen."Coumansstaptè
Met Buryers (CMB). M€t name
Voor ]olande wilms smeers e\ict eenm3ándgel€den
op omdàr
overhet dossierStein€rbos,
staather besluir vasr.Ook zii seeft h,t geen reël€mog€liikhedenzng
,,Erziin tweekampen(Counans aande buik vol te hebbenvá; dê om zrjn opdnchr(ni€uw
zwem_
en Meijers, red_)onrstian die et- politieketweespalrin de partij.
bad) met voldoendesteun wààr te
kaar van allesen Dog wat voor dè
wel was zij vorigewe€knog een maken. Vorige week lukr€ dat het
voerenwerpen en di€ niet m€€Í sa- van de twee dissidenreCMBle coll€ge
men dooÍ ééndeur kunnen",zeqt den die vóór de ko'lllt van een steun toó. Zij het dar daar de
vanrwecCMB'ersen eenopHin Keulennàmerude opgesrrpie nLeuwzwembadsremden.Zii lier merkeliike
omm€z\\.:i \,"n Ae
bestuunleden.
.,Heris een pmces zichdàà.brl
nier$eerhouden
door \ryD voor nodig wàren.
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