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Het DNA van onze partij
Gemeentebelangen Staphorst is een constructieve lokale politieke partij met een
verbindend karakter. 
Als partij zijn we voor iedereen bereikbaar. 
De partij Gemeentebelangen Staphorst bestaat uit leden met verschillende politieke 
en maatschappelijke achtergronden. 
Juist deze diversiteit binnen onze partij stelt ons in staat een solide afweging te maken 
waardoor we een verscheidenheid aan inwoners vertegenwoordigen. 
Ook u willen we graag vertegenwoordigen, ongeacht geslacht, religie, 
geaardheid, afkomst. 
De afgelopen jaren zijn onze raadsleden altijd bereikbaar geweest en zijn ze met veel 
burgers in gesprek gegaan. We willen dit de komende jaren voortzetten.
We maken u graag deelgenoot van ons verkiezingsprogramma 2022-2026.

Het DNA van Gemeentebelangen Staphorst:

Constructief 
 Gemeentebelangen Staphorst wil graag meedenken om ontwikkelingen te   
 verduidelijken of te stimuleren. 
 We willen niet mopperen, maar actief bijdragen aan de uitvoering van de taken
 en verantwoordelijkheden van onze gemeente.

Verbindend 
 We zijn een partij die de inwoners met elkaar verbindt. 
 Soms zijn de meningen verschillend. Soms hebben we een andere 
 overtuiging. Soms lijkt de politieke besluitvorming niet aan te sluiten bij de
 dagelijkse praktijk. Gemeentebelangen Staphorst denkt constructief mee hoe   
 we in alle diversiteit elkaar kunnen blijven vinden.

Duidelijk 
 We zijn open in wat we doen en waarom we bepaalde keuzes maken. 
 Daarom zijn bij ons de fractievergaderingen openbaar en voor iedereen 
 toegankelijk. 

In het verleden hebben we bewezen dat we zowel als coalitie- maar ook als oppositie 
partij waardevol zijn voor alle inwoners. 
We streven ernaar dat onze inwoners binnen de gemeente Staphorst zich 
gehoord voelen.
We gaan voor 3 zetels en willen graag deel uitmaken van de coalitie.
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Waar hebben we al verschil gemaakt?
Ontwikkeling van een Circulair energielandschap
Al jaren is Gemeentebelangen Staphorst voorstander van een circulair 
energielandschap. We hebben daar drie belangrijke redenen voor. Het zorgt om te 
beginnen voor extra mogelijkheden voor onze ondernemers. Daarnaast zien wij graag 
een bundeling van grote duurzame projecten. Als laatste weten we dat er de komende 
jaren genoeg veranderingen moeten worden doorgevoerd op het gebied van 
duurzaamheid. Wij lopen liever voorop dan achter de meute aan. Gelukkig zijn er nu 
vergevorderde plannen voor zo’n duurzaam industrieterrein.
 
Stoppen van de verhoging van de WOZ
Het college wilde opnieuw de WOZ verhogen. Ze beloofden elk jaar te kijken of deze 
mogelijke verhoging kon worden voorkomen. Die mogelijkheden waren er wel, maar 
het college koos daar niet voor. In deze tijd zien we dat de kosten op veel verschillende 
gebieden stijgen, en de burger wordt daardoor extra hard geraakt. 
Mede door een motie van ons is deze verhoging van 10% teruggedraaid.
 
Initiatiefnemer van het aanleggen van fietspad Heerenweg
Al jarenlang staat het fietspad langs de Heerenweg op de planning. Elke keer werden 
de plannen weer uitgesteld, en werd geen budget beschikbaar gesteld. Meerdere malen 
hebben we ernaar gevraagd, en we zijn blij dat er nu bijna gestart kan worden. 
 
Realiseren van een test- en vaccinatielocatie in Staphorst
Gemeentebelangen Staphorst is een voorstander van vaccineren. Dit moet een vrije 
keus zijn en de drempel om dit te doen moet zo laag mogelijk zijn. Daarom hebben we 
meerdere keren opgeroepen tot test- en vaccinatiemogelijkheden in Staphorst zodat 
het eventueel langer reizen geen bezwaar zou zijn. We zijn daarom blij dit mogelijk is 
gemaakt.
 
Aandacht voor veiligheid: snelheid omlaag op Conradsweg en Stadsweg
Veiligheid is wat Gemeentebelangen Staphorst betreft het belangrijkste. Hoe fijn het 
ook is dat je snel naar Zwartsluis kan rijden, het zorgde voor onveilige situaties. Toen 
we dit aan het begin van de raadsperiode opperden waren we nog de enige fractie. 
Gelukkig hebben we, een aantal jaren later, de snelheid op deze wegen omlaag kunnen 
brengen. 
 
Aandacht voor openbaar vervoer op andere tijden en op zondag
De mogelijkheden voor het openbaar vervoer zijn in de gemeente erg beperkt. Zeker 
voor mensen die daarvan afhankelijk zijn is dat lastig. Daarom hebben we gevraagd om 
bij de aanbesteding van de provincie navraag te doen naar ruimere tijden, en eventueel 
rijden op zondag. Dit heeft helaas niet opgeleverd wat we wilden, maar het is al winst 
dat ernaar gekeken is.
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Het beter benutten van de ‘ruit’ van Staphorst
We hebben in Staphorst uitstekende wegen die vrachtwagens kunnen gebruiken om 
naar onze industrieterreinen te komen. Door bepaalde delen van Staphorst af te sluiten 
van het vrachtverkeer moeten vrachtwagens beter gebruik maken van die wegen. 
Wat ons betreft komen daar de komende jaren nog meer wegen bij en gaat er ook 
strenger gehandhaafd worden op overtredingen.

Aandacht voor de diversiteit van Staphorst
In Staphorst hebben we nog de opmerkelijke regel in de Algemene Plaatselijke 
Verordening waarin staat dat vloeken in de naam van God verboden is. 
Wat ons betreft iets wat niet in een APV hoort, maar de gedachte erachter is natuurlijk 
niet verkeerd. We hebben daarom een motie ingediend met de vraag vloeken te 
verbieden op meerdere onderdelen. Niet alleen maar scheldwoorden die religieus van 
aard zijn. We vonden het vervelend dat ons voorstel niet werd gesteund, maar het heeft 
een maatschappelijke discussie op gang gebracht, in de raad maar ook in de media, 
die nog waardevoller was.
 
Toekomst van Reestmond
Staphorst geef veel geld uit aan Reestmond. Gemeentebelangen Staphorst ziet absoluut 
het belang van Reestmond, maar is ook kritisch. Meerdere malen hebben we daarom 
vragen gesteld in het belang van alle inwoners die gebruik maken van Reestmond. 
We zijn blij dat er nu ruimte is voor discussie en er goed en kritisch naar dit belangrijke 
onderwerp wordt gekeken.
 
Het gevaar van lachgas
We hoorden van jongeren over het gebruik van lachgas. Gemeentebelangen Staphorst 
heeft daarom deze periode gevraagd om een aanpassing van de plaatselijke 
verordening. In eerste instantie kwam deze er niet, want het zou landelijk geregeld 
gaan worden. Maar toen dit toch vertraging op liep, is het alsnog opgenomen in de APV. 
De politie heeft hiermee hopelijk meer handvatten om het gebruik van deze drug te 
voorkomen. 
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Vertrouwen

Als inwoner van Staphorst is het belangrijk dat je de gemeente ziet als steun en hulp, 
en niet als instantie die bij voorbaat tegen je is. Natuurlijk moeten er af en toe ook 
besluiten worden genomen waar inwoners het niet mee eens zijn. Je hebt altijd te ma-
ken met verschillende belangen. Gemeentebelangen Staphorst vindt het belangrijk dat 
inwoners kunnen meedenken en ook worden meegenomen in de besluiten:

 Participatie moet een verplicht onderdeel worden van elk raadsvoorstel. 
 Het kost meer geld, maar dat hebben we er graag voor over. 
 Hier moet een participatiebudget voor worden ingesteld.

 Alle punten in een raadsvergadering moeten openbaar zijn. 
 Dit zorgt voor transparantie.

 Er moet binnen de gemeente veel aandacht zijn voor communicatie.
 Deze kan niet eenzijdig zijn. 

 De gemeente moet goed bereikbaar zijn. 
 Door Covid zijn er meerdere opties online, maar ook fysiek moet de burger   
 geholpen worden. De gemeente moet inwoners zoveel mogelijk helpen. 
 Bepaalde diensten of producten zouden ook thuis moeten kunnen worden   
 bezorgd.

 Participatie is erg belangrijk.  Het is daarnaast ook belangrijk om in het oog
  te houden dat een groot deel van  de mensen niet meedoet in dit traject. 
 Het is een belangrijke taak van de gemeente om iedereen actief te betrekken.

 De gemeente moet meer mogelijkheden bieden voor contact met het college.   
 Bijvoorbeeld een wekelijks inloopmoment.

Wat willen we bereiken?
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Covid 19 pandemie 

De Covid ‘19 pandemie heeft zichtbaar, maar ook onzichtbaar, veel leed veroorzaakt. 
Zowel financieel, mentaal, als sociaal, en het stilstaan van veel verenigingsleven. 
Bovendien weten we niet of en wanneer er een einde komt aan deze pandemie. 
We zullen allen de komende tijd een modus moeten vinden om met het bestaan van 
Covid te leven. Dat vraagt om flexibiliteit. Dat vraagt om een investering van tijd en 
geld. Gemeentebelangen Staphorst vindt het belangrijk dat de Corona-schade zichtbaar 
wordt gemaakt en dat we een budget beschikbaar stellen om omgang te vinden met de 
schade van deze pandemie.

 Gemeentebelangen Staphorst wil dat er onderzoek gedaan wordt naar zowel   
 de zichtbare als onzichtbare schade die door de pandemie is ontstaan.

 Dit onderzoek moet zich richten op jongeren en ouderen, scholieren, 
 werkenden en onze ondernemers.

 Gemeentebelangen Staphorst wil dat er een budget beschikbaar gesteld wordt  
 om, waar nodig, de schade door Covid op te vangen. 
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Jongeren en senioren. 

Veel jongeren willen graag in Staphorst wonen. Logisch natuurlijk, want het is hier fijn 
om te leven. Maar er zijn vaak geen betaalbare woningen, weinig banen voor hoger 
opgeleide studenten, en de openbaar vervoer verbindingen zijn dramatisch. 
Om de jeugd in ons dorp te behouden moeten we actie ondernemen.

 Aandacht voor betaalbare huur- en koopwoningen. De gemeente kan hierbij
  ook denken aan nieuwe woonvormen. Zoals bijvoorbeeld Tiny Houses of 
 woonvormen met senioren zoals hieronder kort uitgelegd.

 Er moet met de Vechthorst afspraken worden gemaakt om scheef wonen   
 zoveel mogelijk te voorkomen, dat zorgt voor betere doorstroming.

 De gemeente moet een plan maken voor het creëren van banen voor
 hoger opgeleiden.
 
 Er moet aandacht blijven voor verbetering van de busverbindingen 
 in Staphorst. Bij een nieuwe aanbesteding moet Staphorst opnieuw kijken naar
  de  mogelijkheid van uitbreiding hiervan.

 Het jongerenwerk in Staphorst is heel goed geregeld. Dit jongerenwerk moet
  worden uitgebreid. Hier moet voldoende budget voor beschikbaar zijn zodat er
  meer activiteiten worden georganiseerd en jongeren met problemen adequaat
 geholpen kunnen worden.
 
Senioren moeten blijvend deel uitmaken van onze leefgemeenschap. Onze senioren 
verdienen een plek midden in de samenleving en willen niet worden op- of
buitengesloten. Senioren samen laten wonen en optrekken met jeugd geeft 
verrassende resultaten. Met plezier zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en 
daarbij zelf betrokken worden bij de opzet en het formuleren van een Programma van 
Wensen in plaats van dat er een ontwikkelaar of ambtenaar bepaalt hoe en waar er 
gewoond gaat worden.
 
 Wonen in het eigen dorp, wijk of buurt met zorg dichtbij en mogelijkheden om
  elkaar te ontmoeten in de eigen gemeenschap.

 Veilige looproutes naar en van winkels en ontspanningsmogelijkheden.

 De gemeente moet initiatieven voor bewoning van jongeren en senioren met
  elkaar onderzoeken. Op meerdere plekken in het land zie je dat deze twee
  elkaar kunnen versterken en juist in Staphorst zouden hier mogelijkheden 
 voor moeten zijn.
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Duurzaamheid voor allemaal

Duurzaamheid, een containerbegrip dat inmiddels bij iedereen verschillende beelden 
opwekt. Zal het voor de één een beeld oproepen van windturbines en zonnepanelen 
voor de ander is het ultieme genot het laden van een elektrische auto. 
Zoveel zielen zoveel meningen.
 
Voor Gemeentebelangen Staphorst is het belangrijk dat wij binnen onze gemeente
faciliterend en initiërend bezig zijn. Dit betekent ook dat wij het goede voorbeeld
moeten geven. Gelukkig gaat er, naar aanleiding van een motie van Gemeentebelangen 
Staphorst, een circulair energiegebied ontstaan binnen onze gemeente. 
Een prachtige duurzame ontwikkeling.

 Nadenken over het benutten van reststromen en de mogelijke wijzigingen
  binnen ons energienetwerk. Tevens kunnen we kijken naar andere brandbare
  gassen en mogelijke vervangende warmtebronnen zoals restwarmte. 

 Het eventueel opzetten van een warmtenet behoort tot de mogelijkheden denk
  hierbij aan de melkfabriek te Rouveen.

 Wij blijven voorstander van het principe dat de “vervuiler” betaald.

 Gemeentelijke gebouwen moeten zo snel mogelijk worden voorzien van 
 zonnepanelen en indien nodig isolatie.

 Er moet een plan worden gemaakt om alle gemeentelijke gebouwen 
 energie neutraal te maken. 

 Het informeren en begeleiden van onze inwoners, daar waar nodig, 
 moet vanzelfsprekend zijn.
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Financiën

Het huishoudboekje van de gemeente moet sober en doelmatig worden ingericht, 
we kunnen niet meer uitgeven dan we ontvangen en voor ons is een verhoging van de 
WOZ alleen in uiterste gevallen noodzakelijk.
Niet alleen voor de Gemeente maar zeker ook voor onze inwoners zijn het moeilijke en 
dure tijden. Ook onze ondernemers hebben het vanwege Corona erg lastig. 
Wij moeten hier oog voor hebben en daar waar het nodig is een helpende hand bieden. 
Hoe? Dat kunnen we niet in het algemeen beantwoorden, er zal zeer persoonlijk naar 
de verschillende situaties moeten worden gekeken. 
Wel zijn we van mening dat de gelden die extra voor de corona binnen komen ook aan 
corona gerelateerde kosten moeten worden besteed.
Het uitvoeren van grote projecten is wat Gemeentebelangen Staphorst betreft op dit 
moment niet aan de orde.

 Stoppen met plannen voor het realiseren van een station en het aanpassen van
  de op- en afritten van de A28.

 Gemeentebelangen Staphorst vindt het belangrijk dat de serviceverlening naar
  de burger optimaal is, ook al is de gemeentelijke organisatie, zeker voor een
  kleine gemeente, een grote financiële post. Om de juiste mensen binnen deze
  organisatie te behouden zullen investeringen nodig zijn.

 We moeten terug naar 3 wethouders.

 Financiën oormerken, geïnde belastingen moeten geïnvesteerd worden op de
  juiste plek.

bgb

bgb

bgb

bgb

Belastingen



bgbgemeente belangen
Staphorst

Leefomgeving

Een fijne leefomgeving is een vereiste voor een goede samenleving. 
De balans tussen werken, veiligheid, recreëren en ontspannen moet binnen de 
gemeente goed op orde zijn. 
Er moet goed gewerkt, gespeeld en gewoond kunnen worden in de gemeente, 
er moet daarom tijdig visie worden gemaakt op uitbreiding van het winkelaanbod, 
industrieterreinen, wonen, duurzaamheid et cetera.
We hebben mooie recreatiegebieden zoals de Zwarte Dennen, waar door onze 
inwoners volop kan worden gerecreëerd.

 We staan positief tegenover de ontwikkeling van het recreatieterrein 
 “De Zwarte Dennen” met uitbreiding van een horecagelegenheid, met de 
 mogelijkheid om deze 7 dagen per week te exploiteren.

 Bevorderen van verkeersveiligheid, geen zwaar vervoer door de kernen.

 De industrieterreinen en winkelgebieden goed en anders ontsluiten en 
 waar mogelijk met elkaar verbinden.

 Ons marktterrein beter gebruiken, het is tenslotte het centrum van de 
 gemeente.

 Vergroening van de wijken en bevorderen van de biodiversiteit.

 Stimuleren van openbare speellocaties, speeltuinen en dierenweides.

 Het aanleggen van veilige fiets- en looproutes.

 Verpaupering van de wijken tegen gaan en verbinding zoeken en houden met
  wijk- en dorpsraden, tenslotte staan zij midden in de samenleving.

 Initiatieven ter verbetering van de leefomgeving kunnen op onze steun 
 rekenen.

 Concrete afspraken met Vechthorst voor minimale percentage bouw sociale
  huurwoningen. Ook bij private bouwontwikkelingen de Vechthorst verplicht
  betrekken.

 Een goede omgevingsvisie geeft vroegtijdig duidelijkheid over de invulling voor
  industrie, winkelen, wonen en recreëren.
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Samenleving

Gemeentebelangen Staphorst luistert naar alle inwoners. 
We vinden dat iedereen welkom is, ongeacht zijn of haar godsdienst, afkomst, 
seksualiteit en andere mogelijke verschillen. 
Gemeentebelangen Staphorst ziet in de diversiteit van mensen een enorme rijkdom. 
Samen staan we sterker.
 
 Gemeentebelangen Staphorst wil meer over diversiteit gaan praten binnen de
  gemeente. Dit kan bijvoorbeeld bij het jongerenwerk en bij 
 Stichting Welzijn Staphorst. 

 De gemeente moet stimuleren dat er binnen de verenigingen en 
 leefgemeenschappen meer aandacht voor de tolerantie en acceptatie van
  diversiteit.
 
 Verenigingen die wettelijk ontoelaatbaar gedrag laten zien en discrimineren
  mogen geen gemeentelijke subsidie meer ontvangen.

 Gemeentebelangen Staphorst wil dat de regenboogvlag wappert binnen de
  gemeente Staphorst.
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Economie

In het Klimaatakkoord krijgt het bedrijfsleven een belangrijke rol bij de verduurzaming 
van onze economie en samenleving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
de circulaire economie, en het bereiken van een duurzame economie zijn allemaal 
belangrijke trends die de nodige vragen met zich meebrengen. 
Corona heeft de gemeente en ondernemers dichter bij elkaar gebracht, nu is het de 
kunst om het ook ná corona zo te houden en straks na de gemeenteraadsverkiezingen 
vol in te zetten op lokaal beleid dat het mkb laat floreren, want ondernemers en lokaal 
bestuur hebben elkaar keihard nodig.
De pandemie heeft nog eens onderstreept hoe belangrijk ondernemers voor de 
gemeente zijn. Niet alleen voor de lokale economie en werkgelegenheid, maar ook voor 
de leefbaarheid, de sociale cohesie, in maatschappelijk opzicht, via stages, sponsoring 
van het lokale verenigingsleven en ga zo maar door. 
Met name het mkb, met zijn lokale wortels, is in dat opzicht onmisbaar.
 
 Investeren in lokale economie door de gemeente is noodzakelijk om ervoor te
  zorgen dat ondernemers kunnen herstellen van de coronacrisis, weer kunnen
  investeren in de toekomst van hun bedrijf en in verdere verduurzaming.

 De samenwerking die gedurende corona is verbeterd, moet worden 
 vastgehouden en verder worden uitgebouwd. 

 Actief meedenken aan het dichten van gaten in de winkelgebieden.

 Corona - in combinatie met de al langer durende effecten van online shopping
 heeft daar letterlijk gaten geslagen, die de vitaliteit en aantrekkelijkheid van
 deze gebieden ernstig heeft aangetast. Daar zijn plannen voor nodig, in overleg
  met winkeliers, horeca, vastgoedondernemers, culturele instellingen en 
 bewoners, om onze dorpen leefbaar en attractief te houden. 

 Een goed vestigingsklimaat, dat is in het belang van alle partijen, want onze
  ondernemers en onze gemeente kunnen niet zonder elkaar. 
 Een goed vestigingsklimaat is immers een hoeksteen voor echte brede 
 welvaart.

 Een goede actuele omgevingsvisie is hierbij essentieel.

 Vrijheid voor ondernemers in de keuze voor openingstijden. 
 Een ondernemer moet er zelf voor kunnen kiezen open te gaan op zondag.
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Verenigingsleven

Het verenigingsleven, en daarmee heel veel vrijwilligers, neemt een heel belangrijke 
plaats in in onze gemeenschap. Er zijn honderden mensen die zich belangeloos 
inzetten in verenigingen en gebruik maken van de verschillende faciliteiten. 
We zijn hier trots op, het cement van onze samenleving, het is belangrijk om alle 
faciliteiten op orde en voldoende bereikbaar te hebben. 
Onze inwoners moeten op elke dag van de week mogelijkheden hebben om gebruik te 
maken van gewenste accommodaties. 

 Verenigingen moeten de vrijheid krijgen hun accommodaties naar vraag te
  kunnen openen. Dus sportaccommodaties en het zwembad de gehele 
 week open. 

 Veel verenigingen zullen hinder ondervinden van de veranderde samenleving
  de afgelopen 2 jaar. Er moet vanuit de gemeente, zo nodig, steun worden
  gegeven om te zorgen dat continuïteit van de verenigingen geborgd is.

 We moeten hier concreet in blijven investeren, zorgen dat de gebouwen 
 “corona-proof” zijn. Een inventarisatie van tekortkomingen t.a.v. ruimte, 
 ventilatie, en bereikbaarheid is noodzakelijk.

 Maak bewegen mogelijk voor iedereen, ook voor de mindervaliden. 
 Bewegen is goed en nu zelfs broodnodig.

 Promoot het sportieve en culturele verenigingsleven en kijk naar 
 multifunctioneel gebruik van gebouwen en faciliteiten.

 De subsidieverordening opnieuw onder de loep nemen en een cultuurnota
  vaststellen.

bgb

bgb

bgb

bgb

bgb

bgb



bgbgemeente belangen
Staphorst14

Toerisme en recreatie

De vrijetijdseconomie is van groot belang voor de gemeente Staphorst. 
Niet alleen voor de eigen gemeenschap maar ook voor toeristen.

 De Zwarte Dennen de komende jaren ontwikkelen tot een aantrekkelijke plaats
  voor dag recreatie in samenwerking met Staatsbosbeheer. 

 Er moet een kwaliteitsslag gemaakt worden voor de huidige vakantieparken.

 Toeristenbelasting de komende jaren bevriezen en de opbrengst terug laten
  vloeien naar de sector.

 Er moet beleid gemaakt worden om de permanente bewoning een halt toe te
  roepen met als ambitie om in 2026 geen permanente bewoning meer te 
 hebben.

 De overheid dient te zorgen voor soepele en snellere procedures zodat de
  ondernemers kunnen inspelen op de veranderende wensen van de consument.

 Geen vergunningsprocedures voor kleine terrassen, als de omgeving 
 akkoord is.

bgb

bgb

bgb

bgb

bgb

bgb



bgbgemeente belangen
Staphorst 15

Digitalisering

De wereld wordt steeds meer digitaal. Dat biedt veel mogelijkheden, maar dat kent ook 
gevaren. Als gemeente hebben we hier een belangrijke rol. Die rol gaat de komende tijd 
alleen maar groter worden, en de kosten voor digitalisering worden een steeds groter 
deel van de financiën van de gemeente.

 We moeten als gemeente burgers kunnen helpen bij digitale problemen. 
 Dit kunnen senioren zijn maar ook iedereen die niet goed overweg kan met 
 de computer. Eventueel kunnen we hier weer een brug slaan tussen de 
 jongeren en de senioren.

 De gemeente werkt steeds meer met grote digitale bedrijven. 
 Deze worden steeds machtiger. We worden hier steeds afhankelijker van. 
 De risico’s hiervan moeten goed in kaart worden gebracht.

 Er moet binnen de gemeente veel aandacht zijn voor cybercriminaliteit. 
 Waar noodzakelijk moet er eventueel meer samenwerking met andere 
 gemeenten worden gezocht.
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Staphorst is uniek! 
Als Staphorst moeten we lef tonen en durven te laten zien wie we zijn. 
Wij geloven in de kracht van Staphorst.
 
Juist door nu te stemmen op Gemeentebelangen Staphorst zorgen we ervoor dat er 
ander beleid uitgevoerd kan worden doordat we als sterke coalitiepartij meer van onze 
plannen en idealen kunnen uitvoeren.
 
We hebben een sterke lijst met veel politieke verscheidenheid en mensen die in staat 
zijn onze plannen de komende vier jaren uit te voeren. 
Wij staan te popelen om hiermee aan de slag te gaan.
 
Wij beloven dat, en u mag ons daar op afrekenen.

 

Het woord is nu aan u,
de kiezer.

Tot slot
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