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Tijd voor afscheid van 

Politieke Pinokkio’s
Woensdrecht - Politiek is voor AKT de wereld mooier en beter maken.
Betekenisvol bezig te zijn voor onze eigen omgeving en de toekomst
vormgeven.

IS ER NOG RUIMTE VOOR GEWONEMENSEN IN DE POLITIEK?
Met de verkiezingen in aantocht vragen we ons af of er nog wel ruimte is
voor gewone mensen in de politiek. De harde werkers die ECHT wat willen
betekenen voor hun gemeente. Want net zoals met alles in het leven,
draait het om mensen.

PLUCHEZITTERS
Bij veel partijen zitten vaak mensen, die het belangrijker vinden hun
functie te behouden dan echt wat te betekenen. Ze ontlenen hun
eigenwaarde aan hun functie. Ze leven voor zichzelf en niet voor anderen:
Anderen verder helpen? ‘Nee joh, teveel moeite’. Iets doen voor de
maatschappij? ‘Zoals het nu gaat is het toch goed?’ . Dat zijn veel
gehoorde kreten.

TIJD VOOR NIEUWE MENSEN
Het is dus tijd voor de nieuwe mensen. De mensen die echt de wereld
mooier willen maken op een eerlijke en oprechte manier. D66 geeft een
goed voorbeeld in onze gemeente, maar ook AKT is goed bezig.

HET KAN ANDERS
AKT is een jonge partij en pluchezitters kennen we niet. Iedereen heeft
een kans. We werken er hard aan om de nieuwe generatie klaar te stomen
voor een politieke carrière, met als belangrijkste boodschap Woensdrecht
beter te maken, stappen voorwaarts te zetten en ook het lef te hebben om
tegen de bestaande krachten in te gaan.

Stem op AKT en geef gewone mensen weer een stem.

Gebak
Manus Bolders (VVD) en Jeroen
Beunk (PvdA) zitten in een café en
bestellen koffie met gebak. Als de
bestelling is gearriveerd, blijken de
twee gebakjes sterk in grootte te
verschillen. Onmiddellijk pakt Manus
het grootste gebakje en neemt een
flinke hap, waarna de Jeroen
hoofdschuddend zegt: "Als ik jou was,
had ik de kleinste genomen." Waarop
Manus met volle mond zegt: "Wat
zeur je nou, die heb je nu toch?"


