Aan de bewoners op dit adres,
Soesterbergers maar ook de Soesters zijn het beu. Ze hebben geen
vertrouwen meer in de gemeentelijke politiek.
Dit zijn zomaar 2 kreten die veel gehoord worden de laatste dagen, weken
en eigenlijk al veel langer. Elke keer maar weer met moeite informatie
krijgen vanuit het gemeentehuis, steeds vaker het hoofd stoten tegen een
stuk bureaucratie van het ambtelijke apparaat. Het niet worden gehoord
door de diverse politieke partijen en, als ze wel gehoord worden zijn deze
partijen te klein om iets te kunnen betekenen.

De politiek in Soest moet anders. Het mogen mee denken en mee beslissen
bij grote plannen moet door de politiek en dan met name het College en het
ambtelijke apparaat weer serieus genomen worden.

Op 21 maart a.s. kan u daar als stemgerechtigde wat aan gaan doen. U
kunt stemmen op die partij die u het beste bij u vindt passen. Stemt u
omdat u vindt dat deze partij het beste bij u past of stemt u uit onvrede op
een nieuwe partij die klein blijft en straks geen invloed kan uitoefenen. Het
is een keuze aan u, u beslist! Maar laten wij u proberen te helpen.
BurgerBelangen Soest-Soesterberg is een lokale partij die de laatste jaren
aardig aan de weg timmert. Maar 1 raadslid heeft niet veel invloed. WIJ
HEBBEN UW STEM NODIG! Meer stemmen betekent meer raadsleden, meer
raadsleden betekent meer invloed. Meer invloed betekent meer vertrouwen.
Ja meer vertrouwen, BurgerBelangen hecht er grote waarde aan dat
inwoners worden gehoord, gerespecteerd en hun mening te allen tijde
mogen ventileren. BurgerBelangen gaat voor duidelijke en heldere politieke
taal.
Wij willen zo min mogelijke splinterpartijen. Wij zijn een lokale partij. Lokale
partijen leggen verantwoording af aan de inwoners en niet aan een landelijk
bureau.

BurgerBelangen Soest-Soesterberg de Partij die gaat voor een heldere
politieke taal.
Aan de voorzijde ziet u onze 1e zes kandidaten en onze Soesterbergse
kandidaten. BurgerBelangen wil samen met de kandidaten het verschil gaan
maken de komende 4 jaar.
U steunt ons toch OOK?
21 maart 2018 zijn de verkiezingen, Stem!
Waar staan we voor
Als lokale partij wil BurgerBelangen een wezenlijke bijdrage leveren aan de
Soester en Soesterbergse samenleving en daarmee het welzijn en
welbevinden van mensen.
Als lokale partij wil BurgerBelangen gezien, gehoord en erkend worden als
een ervaren en op kwaliteit gerichte partij.
We zijn betrokken, betrouwbaar, goed toegankelijk, bereikbaar, zichtbaar en
zeker ook aanspreekbaar.
Waar gaan we voor?
BurgerBelangen is er voor Soest en Soesterberg. Wij vinden dat iedere
kern haar eigenheid moet behouden met de juiste voorzieningen
Wij zijn er voor al die mensen die er zowel persoonlijk als zakelijk bij
betrokken zijn.
LOKAAL
BurgerBelangen is een lokale partij. Een partij die niet gebonden is aan
landelijke richtlijnen of politieke ideologieën, maar de burger in Soest
centraal stelt.

ONZE SPEERPUNTEN SAMENGEVAT
– Samen leven, samen doen in Soest EN Soesterberg
– Jongeren betrekken en laten participeren in onze samenleving
– Extra aandacht voor de Heijberg en de Luwte
– Aandacht voor mensen onder de armoedegrens
– Afschaffen OZB, daar voor in de plaats Ruimte Gebruik Belasting, RGB
– Waar mogelijk bouwen in de kernrandzone, rode contouren zijn niet heilig.
– Geen sporthal in Overhees, gymlokalen in de wijken
– Zuinig op natuur, geen windmolens, geen diepe geothermie
– Respect voor onze ondernemers
– Afschaffen hondenbelasting

