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6 REDENEN OM NU TE KIEZEN VOOR LOKAAL HALDERBERGE:

Lokaal Halderberge is een
fusie tussen:
ONS Halderberge
Hoeven 2000
Gemeenschapsbelangen Halderberge.

Lokaal halderberge is de lokale partij
van Halderberge.

Hallo hier zijn wij.
Wij zijn niet nieuw, maar wel vernieuwd.
U kent ons al, want wij waren samen bij de
vorige verkiezingen goed voor 7 van de 21 zetels in de gemeenteraad.
Lokale politiek kan niet zonder een sterke lokale partij. Lokale partijen
worden steeds krachtiger en succesvoller in heel Nederland. Dat is
niet voor niets zo. Lokale politiek is te belangrijk om alleen aan
landelijke partijen over te laten. Gemeenteraadsverkiezingen zijn
immers geen Tweede Kamer verkiezingen!
Lokaal Halderberge laat zich leiden door de passie om Halderberge
een fantastische gemeente te laten zijn om in te wonen en te werken.
Dat is voor Lokaal Halderberge de bron van haar denken en handelen.
Lokaal Halderberge laat zich niet leiden door termen als links, rechts
of confessioneel. Lokaal Halderberge laat zich sowieso niet leiden
door welk idee dan ook dat is gebaseerd op landelijke ideeën.
Basschenhoofd, Hoeven, Oudenbosch, Oud Gastel en Stampersgat,
daar liggen onze wortels, daar vinden wij onze inspiratie en daaraan
zullen wij, linksom of rechtsom, al onze energie besteden.

Kiezen voor Lokaal Halderberge is kiezen voor de partij die
zich uitsluitend bezig houdt met uw welzijn in uw woonplaats.

Jurgen Pertijs

Gisela van Beek van Oosterhout

Toos OssenblokAerts

Bert Suijkerbuijk

Peter Bons

2.Leefbaarheid in de kernen
Fysieke en sociale veiligheid, zorg voor de openbare ruimte, zorg,
cultuur en sport, zijn de bepalende factoren. Woningbouw en
economie zijn hierbij belangrijk.
3. Efficiënte ambtelijke organisatie
Minder taken zelf doen, meer taken overlaten aan burgerinitiatief,
meer taken in samenwerking met (buur)gemeenten, risicomanagement,
informatisering (incl. informatieveiligheid) en vastgoedbeheer zijn
speerpunten.
4.Financiële degelijkheid
Verbetering van het weerstandsvermogen, verstandig bezuinigen, geen
avonturen in het grondbeleid en een afgewogen investeringsprogramma
met oog op liquiditeit en schulden, vormen de basis.
5.Dienstverlening
Klantgericht, behulpzaam en oplossingsgericht, meedenkend en 24 uur
digitaal bereikbaar voor burgers en ondernemers.
6.Partij ethiek
Lokaal Halderberge wil transparant, open en eerlijk zijn op alle gebied.
Wij zijn altijd onszelf. Wij laten ons niet leiden door ideologie of
landelijke ideeën maar wel vanuit onze betrokkenheid met de inwoners
van Halderberge.
Wij zijn trots op ons verkiezingsprogramma.

www.lokaalhalderberge.nl

Thijs Graste

Martijn Konings

Henk Scheepens

Jan Mollen

“

•
•
•

1. De toekomst van Halderberge
Halderberge is een aantrekkelijke woon- en verblijfgemeente. Wij
lopen niet warm voor herindeling maar zoeken liever samenwerking.
De gemeente wil zelf minder taken uitvoeren en meer initiatief faciliteren.
De komende raadsperiode zullen de drie grote veranderingen op
sociaal gebied centraal staan.

“ Kies voor samenwerking, kies voor samenhang, kies voor jezelf, kies voor elkaar.

