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Verkiezingsdebat ZuidWest TV
Bergen op Zoom – De partijen uit Woensdrecht hadden de aftrap van de
verkiezingsdebatten bij ZuidWest TV. Laten we gelijk iedereen uit de dromen
helpen, de beste debater zou volgens de stemming Manus Bolder zijn.
Vermoedelijk had hij een heel bataljon stemmers ingehuurd die ook nog
onbeperkt konden stemmen. De echte winnaar is hierdoor onbekend
gebleven, maar dat het Manus niet was is voor iedereen die heeft gekeken
wel duidelijk. Kijk anders bij ZuidWest TV, uitzending gemist, en bepaal uw
eigen oordeel. Ook zijn punten kwamen niet sterk over. Consumenten
zouden lokaal moeten kopen, volgens Manus. Ludo Bolders reageerde direct
door te stellen dat de VVD hun campagnemateriaal buiten de gemeente
hadden gekocht, net als de meeste andere partijen. Alleen de PvdA (bijna
alles) en AKT (alles) hebben de lokale ondernemers echt gesteund. Zelfs de
lijm van AKT kwam bij een lokale ondernemer vandaan. Dat het een ABZ
kandidaat was deed daar niets van af. Ludo Bolders was de scherpste van
allemaal met zijn opmerkingen. De vraag wat hij zou doen met 100.000 euro
wist hij als geen ander goed te brengen. Gewoon de dienstverlening en
ambtenaren dichter bij de burger brengen.
Als wij een uitslag zouden mogen geven over de beste debater zou Ludo op 1
staan, Thierry op 2 en Lars op 3. Van de laatste drie zou Jeffrey de beste zijn
gevolgd door Wendy en Manus zou de rij sluiten. Helaas, wij werden niet
gevraagd de volgorde te bepalen.
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Het was een leuk debat voor iedereen. Complimenten voor ZuidWest TV maar
weer bleef het vuurwerk uit. AKT was veruit de scherpste partij. En Manus, hij
heeft geluk, niemand gaat hem pijn doen. Maar veel extra stemmen gaat hem
dit debat niet opleveren. De oppositie bracht de meeste kleur aan het debat.
Woensdag bent u aan zet, stemt u ook op AKT?
Gewoon omdat Woensdrecht beter verdient en AKT dat verschil kan maken.
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