Tweede Kamer Verkiezingen
De Tweede Kamer Verkiezingen zijn op 15 maart 2017.

1. Stel u wordt vandaag als Tweede Kamerlid gekozen. Welke
Limburgse onderwerpen/kwesties zou u als eerste
aanpakken?
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1) Verbreding A2
2) Meer vluchten vanaf MAA (luchthaven)
3) Behoud van winkels (meer leefbaarheid) in de kernen van steden.
4) Investering in toerisme
A 2 verkeer , oplossing files .
A2 (4x)
A2 Spoor Weert Antwerpen
A2 - Weert Eindhoven
A2 , Weert - Eindhoven
Winkelleegstand in centrum div.steden
A2 aanpakken tussen Weert Eindhoven
A2 Breder maken Weert -Eindhoven
A2 en A67
A2 files
A2 tussen Weert en Eindhoven
A2 verbreden
A2 verbreden tussen Brabant en limburg
Ijzeren rijn naar België herstellen
A2 verbreden,
A2 Weert / Eindhoven
A2 weert-Eindhoven
A2 Weert-Eindhoven. Verbinding Weert-Roermond. IJzeren Rijn. Ongelukken Chemelot.
A2 Weert-Eindoven
A2, werkgelegenheid

1




































Aantallen statushouders!
Aanvoerwegen
Afspraken Vluchtelingen in kazerne weert verbeteren
Alles wat Met grensoverschrijding te maken heeft , werk samenwerking ,scholing etc .
Arbeidsmarkt , woningmarkt
Armoede en jongvolwassenen
Asielbeleid
Autoweg verbreden
AZC in Weert
Bereikbaarheid
- verbreding A2
- spoorverbinding Weert-Antwerpen
Bereikbaarheid
Werkgelegenheid
Armoedebestrijding
Bereikbaarheid en mobiliteit van en naar Limburg.
Besteding via burgerpanels van WMO-gelden in Limburg.
Leegstand winkelstraten.
Beter zorg voor oudere
Betere doorstroming op de A2 Weert - Eindhoven
Herinrichting natuur is goed maar is nu te ver doorgeschoten. Landbouw is voor onze provincie
erg belangrijk.
Intensieve veeteelt compleet verbieden en veeteelt veel beter spreiden over de provincie en
meer naar de randen van natuur. De natuur kan de overlast best opvangen en verwerken.
Betere integratie van de Limburgers in Nederland
Bevordering van leefbaarheid kleine kernen ivm vergrijzing. Aantrekkelijk maken van de provincie
om in te wonen, werken en leven.
Centrum en winkelinrichring
Corruptie
Wc op station
Criminaliteit, jeugd en veiligheid in het verkeer
Daadwerkelijke oplossing fileprobleem A2 tussen Kelpen-Oler en Eindhoven.
De A2 (2x)
De bereikbaarheid naar de regio Eindhoven
De leegloop van winkels in de steden
De middenstrook van de singels veranderen in een gracht.
De positie van Limburg versterken. Het lijkt wel of de randstad heel Nederland is. Onze provincie
heeft veel in huis, laten we dat beter benutten en hier trots op zijn!
Weert moet in elk geval af van het kneuterige denken en mag best wel wat wereldser denken!
De trein verbinding van Antwerpen naar het Roergebied via Weert en de economische belangen
hier van.
De verdeeldheid tussen steden waar het betreft de behandeling van zieken en gehandicapten.
Bijvoorbeeld. In Swalmen wordt volop gestreken en de ramen aan de buitenkant gewassen ,
terwijl gemeente Weert de buitenkant van de ramen absoluut niet onder een schoon en leefbaar
huis vindt vallen.Natuurlijk ziet dat verhaal er wel anders uit als je probeert er door te ki K en of
als je bezoek krijgt.
De verwaarloosde defensie en de veiligheid.
De wegen. Alle N-wegen 4-baans.
Defensie complexen in Limburg. Werkgelegenheid in Limburg
Doorstroming A2 weert-eindhoven
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krimp
Doorstroming op autosnelwegen
Doorstroom A2 bij Weert
Vergrijzing vooral in oostelijke mijnstreek
Input toerisme
Vliegveld Beek
Drugscriminaliteit
Drugscriminaliteit in Limburg
Duurzame energie
De marktwerking in de zorg afschaffen
Het aanpakken van het Illegaal dumpen van drugsafval
Fijnstof in het algemeen.
Personenvervoer naar Antwerpen.
Chemietreinen door de woonwijken.
N280 blokkades, overweg en brug richting Roermond.
File A2 treinverbinding Wwert Hamont
File naar Eindhoven
Fileleed A2 en een treinverbinding Weert-Antwerpen
Fileprobleem richting Eindhoven
te veel intensieve veehouderij in bepaalde regio's
Files A2 en trein Weert-Hamont
Files A2 Weert-Eindhoven en treinverbinding Antwerpen.
Files Weert Eindhoven. Bouw van sociale huurwoningen, armoede.
Geef de kempen broek weer terug aan de agrariërs, wordt het beter onderhouden dan NU. Toen
hadden we geen overstromingen ,nu na iedere regendag water op de weilanden.
Geen Limburgse kwesties, die zijn voor Provinciale Staten. De Tweede Kamer is er voor landelijke
problemen.
Grensoverschrijdend werken/leren
Grensoverschrijdende spoorwegverbindingen naar Duitsland en Belgie
Grensoverschrijdende.treinverkeer.Weert.Hamontp
Groene energie
Het AZC ( Van Horne kazerne in Weert)
Veel weertenaren die ik spreek zijn niet blij met de huidige gang van zaken.
Zij voelen zich niet gehoord door de politiek.
Bijna iedereen zegt:' In een kazerne horen militairen thuis, en geen vluchtelingen'.
Militairen zijn nodig om het vaderland te verdedigen, mocht dat nodig zijn.
Bezuinigen op de krijgsmacht moet je echt niet doen, is zeer ondoordacht en een heilloze weg.
Bijna de meesten van ons weten inmiddels dat de wereld zeer onrustig is geworden gezien de
spanningen in o.a. oost-europa , terrorismedreiging. enz.. enz..
Zelfs de Amerikanen vinden dat elk e.u. land aanzienlijk meer moeten uitgeven aan defensie.
Zeer begrijpelijk en realistisch.!!
Het sluiten van Ouderencentrum de Roos
Het stationsplein in Weert
Het verzorgen van de mensen die de hulp echt nodig hebben.De mensen die hier voor de
economie hier zijn retour sturen waar ze vandaan komen.Help eerst de eigen bevolking.
Het wegennet in Limburg
Het weghalen van groen en historische gebouwen, veiligheid, het functioneren van de overheid
en klantvriendelijkheid, m.n. door het gemeentepersoneel van de Bijstand.
Huizen die verzakken door stijgend mijnwater.
Imago verbetering, zodat jongeren in limburg blijven wonen
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Immigranten
Infra structuur A2 Fietspaden beter en veiliger.Drugs problemen aanpakken. Openbaar vervoer
zowel lokaal als internationaal. Natuur beter inrichten voor toeristen. Duirzame energie
Infrastructuur Eindhoven _Weert
Integratie
Internationale infrastructuur, werkgelegenheid, verbreding A2, aansluiting brainport Eindhoven
Intollerantie
Kleine ondernemers ondersteunen en de binnensteden weer aantrekkelijk maken
Knelpunt/file A2 tussen Weert-Eindhoven
Krimp, woningmarkt voor jongeren bereikbaar maken
Leegloop in winkelstraten, verbreding A2 vanaf Eindhoven naar het zuiden
Leegstand winkels en vergrijzing
Limburgse binnensteden
Maas beveiliging hoogwater
Meer begrip vooral Limburg zaken
Meer openbaar vervoer.
Meer zorg voor de ouderen!!!!!!!
geen ouderen op latere leeftijd nog van elkaar scheiden,betaalbare woonruimte voor hen.
vluchtelingenstop,denk eerst aan je eigen mensen.
Megastallen, brandpreventie en vervoer van dieren
Milieu. Fijnstof.
N280
N280 Weert-Kelpen
Nederlandse Identiteit
Oorzaak zoeken elke morgen file op A2 bij Weert
Zonnepanelen op daken ipv op de grond
uitzendbureau op non-profit basis
Openbaar vervoer,
Overhevelen vrachtvluchten naar vliegveld Beek.
Electrificatie van spoorlijn Roermond - Nijmegen.
Verlichting autosnelwegen waar dit nog niet is.
Vergrijzingsproblematiek
Pensioen
Plaats van limburg in nederland
Schoner milieu, denk aan nóg meer afvalbakken.
Aanpak hondenpoep
Sluiting kerncentrale Tihange
Snelweg weert, eindhoven.
Snelweg.Weert /Eindhoven En Roermond/ Weert
Snelwegverlichting aanleggen ook voor de provincie Limburg ( achter gesteld beleid voor
Limburgers )
Vanaf Eindhoven houdt het op.
Verbreding A 2 naar 3 rijstroken.
Softdrugs legaliseren. Scheelt n hoop ellende in grensgebieden
Spoor NEDCAR
Spoorlijn Antwerpen - Weert - Ruhrgebied
A2 tussen Eindhoven en Echt
Spoorlijn Weert Hamont en a 2
Te weinig kiesbare limburgse politici
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Verbreden A2 richting Eindhoven vanuit Weert
Terughalen van arbeidsplaatsen die door het verdwijnen van overheidsdiensten verloren zijn
gegaan. Wij betalen tenslotte ook belasting!!!
Toegankelijkheid
Uitbreiding VDL in Born.
Uitstoot fijnstof door de intensieve veehouderij.
Uitkeringen bezien
Vandalisme auto's bekrassen in brand steken.
Verbetering van de uiterwaarden en dijken ! Om evt overstromingen tegen te gaan en mensen
die er schade van ondervinden tegemoet te komen !
Verbreden en verlichten A2 Weert Eindhoven
Verbreding A2
Verbreding A2 naar Eindhoven
Verbreding A2 tussen weert en eindhoven
Verbreding A2.
Verbreding A2/wij horen erook bij.
Vergrijzing, leegloop
Vergrijzing, werkeloosheid, maatregelen om jongeren in limburg te houden, integratie
vluchtelingen.
Verkeer ( wegen en openbaar vervoer)
Verkeersdrukte a2 aan beide richtingen
Omleggen Roermonds weg
Verspillen van belastinggeld b.v. Stationsplein en wat gaan ze doen met de binnenstad van Weert
en wat is er echt nodig aan het bassin is veilig genoeg als iedereen eens naar de stoplichten kijkt
of uitleg krijgt welke kleur waar voor is en zich aan de snelheid aanpast als je van de racebaan
(singel) afkomt.
Vervoer / fileprobleem
Vervoer trein bus, verwaarlozing natuurgebieden ( wel meer gebieden maar geen noodzakelijk
onderhoud) Veiligheid in de wijken.
Vervoer. Snelweg A2 is veel te kwetsbaar en klein.
Vluchtelingen criminelen allochtonen drugsdealers en de politie, minder vluchtelingen een
betere verdeling over het gehele land buitenlanders die over de schreef gaan meteen opzouten
zonder pardon en veel veel meer politie op straat met meer bevoegdheden en een strenger
beleid.
Vrij grensverkeer,m.b.t. arbeid, geen tolheffing Duitsland en Belgie, Blokkering IJzeren rijn.
Weert beter toegankelijk te maken (geen files meer om weert en omliggende steden snel te
bereiken.) en
trein naar België mogelijk maken.
Weg halen van defensie onderdelen uit Limburg en daarmee werkgelegenheid.
Politiesterkte in Limburg. Grensoverschrijdende criminaliteit en géén extra personeel.
Grensbewaking (Koninklijke Marechaussee terug)
Wegennet vanaf eindhoven
Werkeloosheid
Asielzoekerscentrums
File Eindhoven/Maastricht
Werkeloosheid
Werkeloosheid, Leegstand steden, Vertrek jongeren dus provincie aantrekkelijker maken.
Promotie-Promotie-Promotie
Werkgelegenheid en zorg
Werkgelegenheid in de regio
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Werkgelegenheid. Handhaven.
Werkloosheid boven de 55
Westtangent in Weert, vanaf sluis 16 naar de Wildenberg
Verder een brug over het kanaal ter hoogte van de nieuwe haven van Dorplein voor recreatie en
natuur/wild.
Zorg oudere
Zorgen voor werkgelegenheid
Zorgendat jongeren ook iets kunnen opbouwen
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In 2012 is 73 1% van de inwoners van de gemeente Weert naar de stembus gegaan. 26 9% is
niet gaan stemmen.

2. Hoe krijgen we het voor elkaar om deze mensen naar de
stembus te krijgen?
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10,= uitbetalen aan een ieder die gaat stemmen.
100% kan niet. Analyseren wat de niet stemmers nodig hebben om wel te gaan. (Wat maakt dat
ze nu niet gaan). Acties gericht op de barrières of stimulatoren. Dus niet meer algemeen
communiceren.
73,1% is een behoorlijke hoge opkomst. Je moet realistisch blijven in je doelen. Er is altijd een
percentage dat niet gaat stemmen. Wat en hoeveel heb je over om die 27% te laten stemmen?
Aanspreken op hun stemrecht en aangeven dat als je niet stemt je niet moet zeuren.
Iedere stemgerechtigde heeft een verantwoordelijkheid naar zjjn land.
Er zijn genoeg mensen gestorven in 2e weereldoorlog hiervoor.
Advertenties op Facebook, blaadjes in brievenbus, posters
Als de politiek eerlijk zou zijn, zouden er meer mensen gaan stemmen.
BEGRIJPELIJK communiceren
Belang blijven onderstrepen
Belonen voor het komen naar de stembus. Subsidies naar partijen flink korten zodat de partijen
inventiever moeten zijn om de stemmer naar de stembus te krijgen
Maximaal 8 partijen. Nederland is gek geworden met al die partijen
Ben bang dat dit alleen met een stemplicht gaat, gevolgd door handhaving. Maar voor het zover
is, eerst proberen de politiek bij de mensen te krijgen door meer je gezicht te laten zien en niet
alleen maar boven de rivieren te blijven....
Betere bereikbaarheid
Bij de jeugt actiev benaderen
Bij mij werkte meteen het verhaal van een leraar waarin hij uitlegde waar en hoeveel mensen er
gestorven zijn om het recht om te stemmen te verkrijgen.
Blijven pushen
Burgerparticipatie
Coalitievorming is hier de schuld van, beloftes kunnen hierdoor niet nagekomen worden.
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Dit geeft mensen het gevoel dat de politicie niet luisteren naar de mensen. Ander partijenstelsel;
rechts, midden en links
Daar moet de politiek voor zorgen. Ze moeten het begrijpbaar maken voor de gewone burger.
Dat de politieke partijen duidelijkheid moeten geven
aan de kiezers.
Dat lukt niet door loze beloftes die niemand nakomt !
De gekozen mensen hebben nog nooit waar gemaakt waar ze over schreeuwden wij doen dit
voor jullie.
De politiek moet doen wat ze beloven.
De politiek simpel maken. Het moet laagdrempelig worden met duidelijk taal.
De politiek weer over voor de 'gewone man' begrijpbare onderwerpen laten gaan en niet praten
in zinnen die je alle kanten op kunt uitleggen. Wordt moeilijk zolang we hier in Nederland zoveel
kleine partijen hebben. Je moet werken met de vreemdste compromissen dus geen enkele partij
kan ooit haar beloftes nakomen. Dat is iets waar mensen geen begrip voor kunnen opbrengen.
Denk dat er altijd mensen zijn die niet gaan stemmen
Deze mensen en andere ook na de verkiezingen te horen over hun/onze problemen en niet zo
met de neus omhoog lopen na de verkiezingen.
Digitaal stemmen met Digi D
Dit komt dat de bevolking alleen maar op politieke partijen kan stemmen.
Alle partijen opbouwen op basis van 50 % vertegenwoordigers voor het landsbelang en 50 %
voor het regionale belang.
Regeer akkoorden zijn de doodsteek voor een democratisch bestel en zeker voor regio belangen.
Doen wat ze beloven in de regering
Door beloofde afspraken ook na te komen
Door de waarheid te vertellen en ook als er geen verkiezingen zijn je eens laten zien tussen de
mensen.
en naar de mensen te luisteren en hier iets mee doen.
Door de wijken in te trekken en proberen in te zien wat er daadwerkelijk leeft onder de
bevolking.
Veel mensen hebben behoefte naar een luisterend oor!!!
Door een goed programma voor te leggen.
Door eerlijke Politiek te bedrijven en problemen ook daadwerkelijk aan te pakken.
Door ervoor te zorgen dat er minder politieke debatten te zien zijn, je wordt zo langzaam moe
om iedere dag dezelfde koppen met hun ingestudeerde praatjes te zien
Door geen gekke dingen te beloven waarvan we op voorhand weten dat het uiteindelijk toch niet
gaat gebeuren
Door het benaderen van de sociale verbanden waarvan deze mensen deel uitmaken, zoals
scholen, buurtverenigingen, sportverenigingen etc.
Door in gesprek te gaan
Door juist regionale onderwerpen te benoemen.
Door te laten zien waar ik voor sta, eerlijkheid en oprecht.
Door uit te voeren wat belooft is, anders haken mensen af.
Door weer stemplicht in te voeren.
Duidelijk en eerlijk voorlichten waarom men voor iets kiest en waarom men niet voor
alternatieven kiest
Duidelijkheid en niets beloven wat niet waar te maken is
ECHT met de burger willen praten
Echte verhalen geen vergezichten
Een beter oor voor deze mensen hebben,en wat je belooft te doen ook waar maken.
Eerlijk te zijn. En niet iets beloven en dan niet nakomen.
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Eindelijk een doen wat men beloofd schept (slechts)
perspectief voor de toekomst
Enige manier is verplicht maken. Anders gaat t gewoon niet gebeuren. Of je moet gaan belonen
maar dat is irreëel.
Er is altijd een deel van de beveolking wat niet is geinteresseerd in de politiek, misschien dat er
meer aandacht kan worden besteed op de middelbare scholen
Er meer over praten en het dichterbij de gewone mens tebrengen
Ervoor zorgen dat er veel meer Limburgers op verkiesbare plaatsen van kandidaten lijsten
komen. En dat deze dan ook echt campagne voeren met limburgers over de Limburgse belangen.
Flayer met aantrekkelijke beloftes
Geen lokale aangelegenheid
Geloofwaardiger te worden in de politiek, niet beloven wat je niet waar kunt maken.
Gewoon van het recht een plicht maken voor alle Nederlandse Nederlanders.
Goede voorlichting/ een duidelijke uitleg van de programma's van de partijen in de plaatselijke
krant
Politieke avonden in bijv het Munttheater.
Het zijn ook veel jongeren die hieronder vallen en ik denk dat het toch ook een kwestie van de
juiste voorlichting is om het belang hiervan in te zien. Overigens is er ook een categorie die
volledig is afgehaakt op de politiek
Hoe meer onvrede over de politiek hoe sneller mensen op alternatieve partijen gaan stemmen
en ook gaan.
Iedereen die je spreekt aansporen.
Ik weet niet of wij dat kunnen. De politiek moet in elk geval betrouwbaar zijn, om te beginnen in
Weert. Kordaat zaken oppakken!
Interesse kweken
Is moeilijk af te dwingen. Social media is goed voor de jongeren
Koffie, thee en speel attracties voor kinderen en de stem lokalen in scholen plaatsen waar de
ouders hun kinderen moeten ophalen.
Landelijk was in 2012 het opkomst % 74.
Dus 73,1 week daar niet al te veel vanaf.
Een manier om het opkomst% in Limburg / Weert omhoog te krijgen is meer Limburgse
kandidaten op de kandidatenlijsten.
Landeljke verkiezinhsthemas vertalen naar limburg en daarmee mensen proberen te
interesseren om te stemmen
Ligt aan de mensen zelf of je interesse in de politiek
Meer algemene informatie en niet louter reclamefolders van de diverse partijen.
Meer betrokkenheid richting burger zal zeker kunnen helpen.
Meer focus op de jeugd, campagne voeren op social media bv
Meer goede publieksinformatie, populair gebracht.
Taak van gemeente.
Meer luisteren naar wat burgers willen
Meer nieuwe vormen van burgerinspraak
Meer openheid vertel wat de bedoeling is
Zorg dat de bevolking mee kan kijken en wat ze er van vinden
Dan pas beginnen met het plan.
Meer regionale kandidaten, (departementaal stelsel invoeren) waardoor kandidaten dichter bij
burgers staan.
Meer te motiveren via, multi media en op middelbare scholen, en daar ook stemlokalen te
maken.
Meer voorlichting aan de jeugd
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Meer voorlichting bij minder maatschappelijke betrokken mensen ( eerst natuurlijk onderzoeken
waar die zich vooral begeven, zijn het ouderen? Dan in verzorginstehuizen of bing clubjes ofzo)
en op scholen
Meer voorlichting met duidelijke feiten geen losse beloftes
Mensen opzoeken bij hun werk, hobby of aan huis
Mensen weten niet hoe stemmen geteld worden in de zin van hoe zetels verdeeld worden in
verhouding tot stemmen. Heel veel mensen stemmen niet, omdat ze geen enkele partij goed
(genoeg) vinden. Ze menen dat ze door niet te stemmen hun ongenoegen daarover daarmee
duidelijk te maken en uit diezelfde en andere groep denkt men dat hun stem toch naar de
grootste partij gaat. Niemand lijkt te weten van blanco stemmen, het nut en het effect ervan
noch kennis over kiesdrempels, e.d.
Hier zou in Jip-en-Janneke-taal regelmatig doch elke verkiezing een goede uitleg over moeten
zijn, zodat mensen die nergens op weten te stemmen ook naar de stembus te krijgen. Begin daar
al op scholen mee en oefen het met praktijkvoorbeelden, bijv. laat ze zelf meedoen met de
verkiezingen (op school), alsof ze het in het echt doen en leg ze goed uit over blanco stemmen.
Laat daarna niet alleen de hoeveelheid stemmen per partij bekend maken, maar ook de
zetelverdeling, waarbij blanco stemmen effect hebben o.i.d. Ik weet er wel van, maar niet
genoeg om details te begrijpen of uit te leggen. 80% van de mensen die ik gesproken heb
hierover hebben er helemaal geen begrip van en stemmen daarom niet.
Met anderen erover praten, elkaar erop aanspreken
Met een waardebon voor een stukje gebak bij aanschaf van koffie bij een lokale ondernemer.
Snijd het nes aan twee kanten........
Misschien kunnen de wijkraden en het verenigingsleven daar een rol in spelen door
bijeenkomsten te organiseren.
N overzicht maken waar concreet in staat wat partijen willen. Dus geen propaganda maar
concreet!
Niet alleen tijdens de verkiezingen maar ook tussentijds meer informative verschaffen wat de
tweede kamer doet om meer betrokkenheid te bewerkstelligen.
Niet stemmen is geen recht van spreken!
Niet. Er zijn ook best veel asociale mensen in onze contreien en die krijg je nu eenmaal niet van
hun stoel af. Dus niet al teveel energie in stekken.
Om beloftes die gemaakt worden ook na te komen
Omdat er geen stemplicht is zullen er altijd mensen niet gaan stemmen
Onvrede onder de mensen zien weg te nemen. Meer toe nar verdraagzaamheid
Partijen moeten duidelijker zijn en geloofwaardiger in praktische benadering
Personen die voor politiek zowel plaatselijk,landelijk en Europees actief zijn zouden meer actief
moeten zijn in onze omgeving .
Persoonlijk triggeren
Polariseren
Politici moeten zich ook buiten verkiezingstijd zich onder de mensen begeven en een luisterend
oor hebben.
Politiek eenvoudig en dicht bij de mensen houden
Politieke beloftes nakomen.
Pr met hierin de noodzaak om te stemmen.
Reclame spotjes
Schriftelijk stemmen mogelijk maken.
Standpunten duidelijk maken op diverse plaatsen
Stem- bonus instellen .
Stemmen is een recht. In veel landen mag je niet meepraten.democratie is een groot goed besef
dat wel.
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Stemplicht weer invoeren
Stoppen met geruzie onder de partijen en moddergooien.
Minder partijen.
Het komt niet meer geloofwaardig over
Veel lobbyen en druk blijven uitoefenen.
Verplicht maken om te stemmen zoals in België, anders lukt het nooit.
Verplicht stellen
Verplicht stellen en/of via een app laten stemmen
Verplichten
Verplichten vanuit de overheid
Vervoer regelen,
positieve berichtgeving in de krant plaatsen.
Iedereen is belangrijk
Vooral duidelijk maken wat het betekent als ze niet stemmen
VOORLICHTING OVER DE CONSEQUENTIES AN HET NIET STEMMEN
Waar men campagne mee voert, ook uitvoeren. Eerlijk zijn.
Wie is 'we'?
Zeggen dat elke stem meetelt. Voor je eigen belang!
Zoals in het verleden geen stemrecht maar stemplicht
Zodra politici doen wat ze beloven....
Zorgen dat we politici krijgen die we vertrouwen en die weten waar het allemaal over gaat.
Zou t niet weten. Ik stem altijd
Zoveel mogelijk bekenheid eraan geven en op veel zichtbare plekken waar mensen al komen de
mogelijkheid geven om te stemmen. Denk aan basisschool, winkelcentrum en treinstation.
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