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ER IS WEINIG VERANDERD

Hoogerheide – Na de drukke campagnes waar veel tijd, energie en
soms geld in is gestoken, is het resultaat weinig verrassend. CDA
gefeliciteerd met behalen van een extra zetel en PvdA gefeliciteerd
met terughalen van de overgelopen zetel. ABZ bleef gelijk aan de
vorige verkiezingen maar verloor de overgelopen zetel. Nieuwe
overlopers hebben zich (nog) niet aangemeld. D66 pakte een
restzetel net voor de neus van VVD weg. Hierdoor bleef D66 gelijk
en dat is een hele prestatie als je bekijkt hoe D66 op veel plaatsen
grote klappen kreeg. AKT bleef gelijk en dat is geen slecht resultaat
voor een jonge partij. Natuurlijk waren we graag gegroeid maar dat
zat er even niet in.

HOE GAAT HET WORDEN?
Hoogerheide – Dat is nog even de vraag. Er zijn meerdere
mogelijkheden. Wordt het een 2-, 3- of 4 partijen coalitie. Te
verwachten valt dat de huidige coalitie door zal gaan eventueel
zonder VVD, want dat is mogelijk. Een coalitie zonder ABZ kan ook,
alleen is dat niet te verwachten. Een coalitie zonder CDA, wie weet,
als er tenminste partijen zijn die zich willen opofferen aan ABZ.

Wat gaat er veranderen voor de inwoners, waarschijnlijk niet veel
want de coalitiepartijen zijn er van overtuigd dat ze het geweldig
hebben gedaan. Gezien de uitslag van de verkiezingen is dat niet
eens zo’n slechte gedachte, alhoewel AKT die gedachte niet deelt.

Wat het ook gaat worden, de wereld draait gewoon door.

AKT GAAT GEWOON DOOR

Woensdrecht – AKT blijft zoals het was. De
uitslag; AKT (915 stemmen, 2 zetels): Ludo
Bolders (323), ex aequo John Mathijssen (118) en
Henk van de Brug (118); ( Loting moet uitsluitsel
geven) laat 2 zetels zien en die hadden we al.
Ongeacht de uitslag van de loting gaat Henk van
de Brug zijn rol als cliëntondersteuner verder
doorzetten. Wel wordt hij burgerlid van AKT voor
de opinieraden als de fractie daarom vraagt. Nu
de partij niet groter is geworden vindt hij het
belangrijker als cliënt ondersteuner dicht bij de
mensen te staan. Met meer zetels waren er
andere mogelijkheden geweest om beleid om te
buigen, nu niet.

BEDANKT IEDEREEN

Woensdrecht – Het bestuur en de fractie van AKT
bedanken iedereen die op AKT heeft gestemd.
Die stem is geen verloren stem want in de raad
zullen we die stem zeker laten horen, zoals we
dat al 8 jaar doen. We gaan de coalitie strak
volgen en u meer dan ooit betrekken bij wat er in
de gemeente aan plannen en beleid wordt
gemaakt.
We gaan hiervoor een nieuwe digitale krant
maken die u gaat informeren over alles wat er in
de raad bekokstoofd wordt.
We zullen uw mening vragen om ons standpunt
te helpen bepalen. Wij blijven heel actief.


