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AKT: BEDANKT 

IEDEREEN 
Een verkiezingscampagne kost
veel geld en tijd. Dat is niet alleen
bij AKT zo, dat geldt voor alle
partijen. Iedere partij doet op zijn
eigen manier zijn best om de
boodschap over te brengen van
de eigen partij. Ook voor AKT zijn
veel vrijwilligers actief geweest
om de boodschap van AKT over te
brengen. Al die vrijwilligers wil
AKT van harte bedanken.

AKT: GA IN IEDER GEVAL STEMMEN
Nieuwsbericht | 21-03-2018 |
Nederlanders zijn blij dat ze in een democratie leven, maar toch brengen veel
stemgerechtigden geen stem uit bij de verkiezingen. Uit onderzoek blijkt dat zij
vinden dat hun stem onvoldoende gehoord wordt, of dat hun stem toch niet het
verschil maakt. AKT roept u op toch te gaan stemmen. Hoe meer mensen stemmen,
dus gehoord worden, hoe beter onze democratie gaat werken.
Graag hebben we dat iedereen op AKT gaat stemmen, maar als dat uw voorkeur niet
is stem dan ieder geval op een andere partij. Laat uw stem niet verloren gaan. "Met
‘Elke stem telt’ willen we ook de jongeren duidelijk maken dat zij het verschil
kunnen maken in de koers van ons land. Zij zullen immers de gevolgen van de
beslissingen van nu voelen.

AKT: EN HIER KUNT U STEMMEN
Er zijn 11 plaatsen in de Gemeente Woensdrecht waar u uw stem kunt uitbrengen.
De stemlokalen zijn open van 07.30 uur 's ochtends tot 21.00 uur
➢ Basisschool De Stappen, Bloemenlaan 52, Hoogerheide
➢ Gemeentehuis, Huijbergseweg 3, Hoogerheide
➢ Appartementencomplex Lucashof, Sint Lucasplein 10, Hoogerheide
➢ Dorpshuis 't Blickvelt, Dorpsstraat 49, Woensdrecht
➢ Kantine sportpark Jac . van Hoek, Huijbergseweg 76, Hoogerheide
➢ Multifunctioneel centrum De Drieschaar, De Ploeg 11, Ossendrecht
➢ Ossendrecht Mariahove, Gert Mullerplein 1, Ossendrecht
➢ Hotel Dekkers, Zr. M. Adolphinestraat 6, Ossendrecht
➢ Multifunctioneel centrum De Biezen, Multifunctioneel centrum De Biezen
➢ Woonzorgcentrum De Beukenhof, Beukendreef 2, Putte
➢ Multifunctioneel centrum De Kloek, Prior Borrekensstraat 1, Huijbergen


