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de echte lokale Woensdrechtse partij
AKT zet zich in voor iedereen. De inwoners van de gemeente verdienen een
betrouwbare en transparante overheid gericht op een duurzame en solidaire
toekomst.

GA IN IEDER GEVAL STEMMEN

HIER KUNT U OP AKT STEMMEN

Op dit moment heeft iedereen zijn blik gericht op wat er
tussen Rusland, Oekraïne en de rest van de wereld aan
de hand is. Dit heeft grote gevolgen voor u en mij. U en
ik zijn blij dat we wel in een democratie leven, waar
respect vol met elkaar omgaan de boventoon voert. Uit
onderzoek blijkt dat de veel stemgerechtigden geen
stem uitbrengen bij de verkiezingen omdat gedacht
wordt dat hun stem onvoldoende gehoord wordt of dat
hun stem toch niet hét verschil maakt. Hoe meer
stemmen, dus gehoord worden hoe beter onze
democratie gaat werken. Graag heb ik dat u op AKT
gaat stemmen maar als dat uw voorkeur niet is, stem
dan in ieder geval op een andere partij. Laat uw stem
niet verloren gaan.
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LOKAAL OF LANDELIJK
Het zal u niet ontgaan zijn, dat er al een aantal jaren in
Den Haag er een zooitje van gemaakt wordt. Heel hard
en in koor roepen dan CDA, VVD, D66 en PvdA in
Woensdrecht dat zij een lokale afvaardiging zijn en zelf
over de lokale problematiek mogen besluiten.
Wat veel beter zou zijn, is dat zij de krachten bundelen
om in Den Haag maar eens uit te gaan leggen wat al die
besluiten daar betekenen voor u hier.
Daarom komt er een windmolen in uw achtertuin.
Daarom kunnen we hier niet voldoende woningen
bouwen om in je eigen gemeente een wooncarrière
te starten. En dat zijn zo maar 2 voorbeelden.

STEM LOKAAL

STEM AKT
Stem lijst 4

Gemeentehuis (MFC Kloosterhof), ook op 14 en 15 maart 2022
Lucashof, Hoogerheide
‘t Blickvelt, Woensdrecht
MFC De Drieschaar, Ossendrecht, ook op 14 en 15 maart 2022
Hotel Dekkers, Ossendrecht
MFC De Biezen, Putte, ook op 14 en 15 maart 2022
MFC De Kloek, Huijbergen
Gemeentewerken, Hoogerheide

KANDIDATENLIJST AKT
1. John Mathijssen, Calfven
2. Ludo Bolders, Woensdrecht
3. Rinus Fortuin, Ossendrecht
4. Lars Akkermans, Ossendrecht
5. Nol van der Sommen, Huijbergen
6. Manuela Dubois, Ossendrecht
7. Jos de Keijzer, Hoogerheide
8. Servé Bosmans, Putte
9. Leonie Pals, Woensdrecht
10. Pieter Hoeks, Hoogerheide
11. Gerard Wigmans, Hoogerheide
12. Peter de Moor, Woensdrecht
13. Wim Verresen, Hoogerheide
14. Edwin van der Wal, Hoogerheide
15. Fons van Tilburg, Woensdrecht
16. Ludi Pals, Hoogerheide
17. Carlo van Opdorp, Hoogerheide
18. Maarten de Graaf, Huijbergen
19. Henk van de Brug, ‘s-Gravendeel
20. Werner Nuijten, Woensdrecht
21. Roel Poleij, Hoogerheide
22. Dave Voesenek, Ossendrecht

Samen bouwen aan de Woensdrechtse toekomst

