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€ 85.000,00 per jaar 
Woensdrecht - € 6.000 per maand + 8% vakantiegeld + 8,3% eindejaar
toeslag + € 350 per maand vaste onkostenvergoeding, dat is wat fulltime
wethouders ontvangen in een Gemeente als Woensdrecht. Dat is al snel
meer dan € 85.000 per jaar. We gunnen de wethouders dat van harte,
want een baan als wethouder is een zware baan. Samen met de andere
coalitiepartijen wordt het college programma gemaakt en de huidige
coalitiepartijen vermelden vol trots dat ze hun doelstellingen bijna
allemaal hebben gehaald. Hoezo bijna allemaal. Je hebt je doelstellingen
dus niet gehaald. Met dit soort beloningen zou je graag willen weten wat
ze extra hebben gedaan. Een gezin in de bijstand krijgt dit bedrag pas in
6 jaar, dus de vraag wat je meer gedaan hebt, is zeer terecht. Wat heb je
meer bereikt dan wat de plannen waren? Waarom hebt je recht op dit
salaris? Nee, ze hebben de doelstellingen bijna gehaald. In elk bedrijf zou
je daar op afgerekend worden. Ook in de politiek kan dat, u bent aan zet,
lazen we op een geel pamflet. Ga je je stem geven aan een partij die zijn
doelstellingen niet waar maakte? Zegt u het maar.

PUTTE IN MINEUR
Putte – Vol trots hoorden we van de raadsleden van de coalitie dat ze
trots waren dat de rondweg na 38 jaar er eindelijk lag, niet dankzij de
coalitie, maar ondanks de coalitie. Meer dankzij ondernemers in Putte
dan de coalitie. Wat gaat dat beloven voor de andere wensen in Putte,
zoals het afmaken van de rondweg, het bebouwen van het Glatt terrein,
de extra bouwplannen, de verlichting van de fietspaden naar
Hoogerheide? Met angst en beven vrezen de inwoners van Putte dat dit
met de huidige coalitie 38 jaar per plan gaat kosten.
AKT deed al veel voor Putte, maar ja vechten tegen een coalitie die je
niets gunt, valt niet mee. Maar de skatebaan kwam er dankzij AKT. De
marktprijzen werden gelijk met de andere kernen dankzij AKT. De
elektriciteitsvoorziening aan de Beukendreef komt er dankzij AKT. En zo
kunnen we nog wel even doorgaan.
CDA heeft niet eens een kandidaat in Putte en dat is een teken aan de
wand. Een stem op AKT is een stem voor een kern en in dit geval voor
Putte. Stem dus op een AKT kandidaat uit Putte.

AKT doet het anders
Woensdrecht – Terughoudend, geen geld
over de balk smijtend, dat is de
campagne van de AKT. Problemen aan
de kaak stellen, de discussie aangaan en
niet met oneliners dood maken dat is
AKT. Hoe anders is dat bij geel en groen,
er wordt met geld gesmeten om de
burger te overtuigen. Wie wil er nu op
geldsmijters stemmen? Meer dan
€20.000 voor de partij die alles tracht te
vergelen. Wie dat in de campagne doet
zal dat ook met andere financiën doen.
Martin hield dat altijd nog binnen de
perken maar wie gaat dat straks doen?
Martin gaat weg en dan? Wie vult het
gat dat Martin achter liet? Nog 13
miljoen die in de komende 20 jaar moet
worden opgehoest.
Die 13 miljoen is een erfenis, en heel
vervelend ook. Met AKT zal dat nooit
meer voorkomen. Wij hebben de juiste
kandidaten en de juiste instelling. Het
zijn de centen van de inwoners en daar
ga je goed mee om. Wij willen de
gemeente graag doorgeven aan de
volgende generatie in een financiële
gezondheid.

Iemand vertelde mij gisteren het
volgende. "Dus mijn vrouw ging naar de
boekhandel en zei: 'Mijn man is ziek,
heeft u iets voor hem te lezen?' Toen zei
die boekhandelaar: 'Hier is het nieuwe
boek van Hans de Waal.' Toen zei mijn
vrouw: 'Zo ziek is mijn man nou ook weer
niet.'"


