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2002 2006 2010 2014

Opkomst 9.507 10.024 9.323 8.831
Aantal stem-
Gerechtigden      16,579 16.850 17.348 17.553

57,3% 59,5% 53,7% 50.7%

ABZ 3.465 2.565 3.050 3.018
CDA 2.275 2.039 1.638 1.636
VVD 1.254 1.214 1.573 1.241
PvdA 1.270 2.811 1.431 1.005
D66 1.243 1.395 980 968
AKT ------- -------- 651 963

ZOU HET LUKKEN MEER MENSEN NAAR 

DE STEMBUS TE KRIJGEN?
Woensdrecht - Alle partijen proberen burgers te bewegen te gaan stemmen,
want het is droevig gesteld met het aantal mensen dat nog geloof heeft in de
lokale politiek. Ieder kiest zijn eigen weg, maar de partij die de mensen weet
te bewegen, die de vorige keer niet gestemd hebben, nu wel te stemmen is
de echte winnaar. Of dat gaat lukken? Op 21 maart weten we meer.

49,3 % stemde in 2014 niet

Sociaal domein is 

een burger domein!

Woensdrecht – De coalitiepartijen en
met name ABZ claimen dat het succes
van het sociale domein er eentje van
hun wethouder en de ambtenaren is.
Feit is dat die er ook goed voor
betaald worden, dus dat is geen
succes. Dat had je mogen verwachten.
Ook politiek is dat kort door de bocht,
want alle partijen hebben constructief
en positief meegewerkt aan dat
succes. Maar dat terzijde. Het echte
succes van het sociale domein komt
gewoon door de actieve burgers, de
mantelzorgers, de KBO vrijwillige
cliëntondersteuners, de burger
initiatieven en al die vrijwilligers die
onbetaald hun steentje hebben
bijgedragen. AKT wil al die mensen
bedanken want de wethouder had
niets bereikt zonder die enorme
bijdrage.

ZATERDAG IN BN DE STEM
De meest opmerkelijke 

verkiezingsleuzen uit West-
Brabant op een rijtje

ETTEN-LEUR - ‘Bedankt dat je naar me
omcake’ (ChristenUnie Zwolle). Deze
slogan en nog negen anderen zijn
genomineerd voor de titel Slechtste
Politieke Slogan van 2018. West-
Brabantse partijen met
tenenkrommende leuzen staan niet
op de lijst van genomineerden, maar
dat betekent niet dat zij geen
verbazende spreuken hebben.
Opmerkelijk is vooral de leuze van
lijsttrekker Ludo Bolders van Alle
Kernen Troef (AKT) uit Woensdrecht:
'Ludo Bolders: daar kun je blind op
vertrouwen'. Een aanbeveling die
voor iedere politicus zou moeten
gelden. Geen gekke leuze dus, ware
het niet dat Bolders een visuele
beperking heeft.


