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MORGEN KUNT U HET VERSCHIL MAKEN
Woensdrecht – De laatste dag voor de verkiezingen is aangebroken. Weet u al wat u
gaat stemmen? Kiest u voor doorgaan zoals het gaat of kiest u voor een betere
toekomst. De huidige coalitie wil graag haar werk afmaken, hoezo afmaken, VVD. en
CDA zijn aan het pluche geplakt en ook ABZ zit ook al weer acht jaar in de coalitie. Dat
geeft weinig vertrouwen.
Als je het partijprogramma van het CDA leest dan zie je dat 70% van de resultaten die ze
zeggen te hebben bereikt niet zijn bereikt of niet door het CDA of coalitie zijn behaald.
Pronken met andermans veren. Bij de VVD is het weinig anders. De lijsttrekker heeft het
constant over zijn dochter van twaalf die wordt geconfronteerd met drugsrunners en
daarom moet er nu wat aan gebeuren. Alle inwoners van de gemeente weten al jaren
dat de gemeente geteisterd wordt door dit soort criminaliteit, maar bij de VVD is dit nu
pas opgevallen. Zorgwekkend.
ABZ, wat moet je daar nog over zeggen. Een vaag verkiezingsprogramma met halve en
lege beloften. Pas op weg naar de verkiezingen werden er kadootjes uitgedeeld. Meestal
ideetjes van de opposities die eerder waren weggehoond.
Ja, u kunt dus het verschil maken. Bekijk de programma’s nog eens goed en bedenk dan
wat ze deden in de vele jaren die u ze heeft gegeven om hun beloften waar te maken.
Vindt u het resultaat ook teleurstellend? Het kan anders, Stem AKT.

HALF WERK
De Scheldeweg is maar half gedaan en daar is nu al weer discussie over
De Raadhuisstraat is na de grote opknapbeurt al een keer aangepakt en de roep om dat
weer te doen is er al weer, binnen vier jaar.
Glasvezel is er nog steeds niet in het buitengebied en de kern Calfven, half werk.
De rondweg in Putte is ook zo’n gemiste kans. Niet alle bedrijven zijn ontsloten en de
doorsteek naar België is al helemaal niet gerealiseerd.
Het aantal mensen dat op of onder de armoedegrens leven is schrikbarend en neemt
nog steeds niet af.
Het geld dat voor het sociaal domein binnenkwam is deels gebruikt voor lantaarnpalen.

