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De lijstrekkers van de partijen uit Woensdrecht kruisen

nogmaals de degens. Wij en waarschijnlijk ook u hopen dat

er scherpe vragen gesteld gaan waardoor echte discussies

kunnen ontstaan.

Ruimte is er voldoende om scherpe vragen te stellen. De

coalitie partijen (ABZ-CDA-VVD) beloven weer te doen wat ze

al minstens 8 jaar beloofden en niet deden. De oppositiepartijen

hebben andere, vaak betere programma’s maar waarschijnlijk

gaat dat ook de komende 4 jaar niet tot resultaten leiden door

de meerderheid van de coalitie. De debatten in Huijbergen

gaven daarvan al een voorproefje.

BN de stem:

Debat Woensdrechtse lijsttrekkers vat 

geen vlam: ‘Wat zijn jullie lief voor elkaar’
HUIJBERGEN - ‘Wat zijn jullie lief voor elkaar’, riep iemand

vanuit de zaal die vrijdagavond 4 maart 2022 aanwezig was bij

het Woensdrechtse lijsttrekkersdebat in MFC De Kloek in

Huijbergen. En daar had hij gelijk in.

KIEZERS AAN ZET
Het woord is maandag, dinsdag en woensdag aan de

kiezer. De stemmen van de kiezer bepalen hoe de komende

4 jaar er uit gaan zien. Krijgen ze de verandering die

iedereen wil? Wie verandering wil moet gaan stemmen, dat

is de democratische kans die je iedere vier jaar krijgt.

Het kan anders, het moet anders en het is tijd voor verbetering.

De oppositiepartijen staan er klaar voor. Iets meer evenwicht in

de grootte van de partijen zal een beter evenwicht brengen.

Alleen dat al is winst.

Bekijk de verkiezingsprogramma’s en kijk

naar het Verkiezingsdebat op ZUIDWEST

TV.

Ziggo kanaal 39 KPN kanaal 1420

AS4All kanaal 596 Telfort kanaal 1420

Vodafone kanaal 792

Delta en CAIW kanaal 12

Stem in ieder geval op een lokale 

partij !!
Iedere landelijke partij schreeuwt om het hardst

dat ze een lokale partij zijn, dat ze volledig vrij zijn

in de keuzes die ze lokaal maken. U gelooft dat

toch niet? Wij van AKT in ieder geval niet. De

hoofdthema’s liggen vast en alleen een sausje er

over maakt van een landelijk partij nog geen

lokale partij.

In Nederland stemde in 2018 één derde van alle

stemmers voor een lokale partij. Daarmee zijn de

gezamenlijk lokale partijen de grootste politieke

partij in Nederland.

Veel lokale partijen zijn aangesloten bij een

provinciale partij die de lokale partijen

vertegenwoordigt in de provincie. AKT is

aangesloten bij zo’n paraplupartij:

Het belangrijkste doel van Lokaal Brabant is

lokale partijen te ondersteunen met kennis en

informatie en standpunten te verdedigen bij de

provincie.

Elke provincie heeft zo’n paraplupartij. Samen
vormen ze Onafhankelijke Politiek Nederland
(OPNL) . OPNL heeft zelfs een lid in de eerste
kamer.
AKT heeft hierdoor een enorme kenniswinst
t.o.v. de andere lokale partijen.

STEM DAAROM OP AKT VOOR
BETERE EN VERANTWOORDE
POLITIEK IN WOENSDRECHT.
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