Fusie standpunt O.LIB.
Wij zijn voor herindeling op termijn
van de gemeenten in de Gooi- en
Vechtstreek tot één grotere gemeente
van ca. 250.000 inwoners.
Wij waren tegen samenvoeging
Wijdemeren met uitsluitend Hilversum,
maar de omstandigheden zijn veranderd
en daarmee houden wij rekening.
Binnen het nieuwe kader werken aan
de best mogelijke uitkomst voor onze
gemeente en haar kernen, daar gaat het
nu om.
Vanaf nu meteen positief en open het
gesprek aangaan met Hilversum om
het karakter en de eigenheid van onze
kernen te borgen.

Onze Lijst:
1. Martin Vuijk, IT Architect
Nederhorst den Berg
2. Robby Israel, Adviseur
Kortenhoef
3. Marilyn Newalsing, Arts
Loosdrecht
4. Tom v. Oostrum, Ondernemer zorg
Loosdrecht
5. Wouter Spaan, Hovenier
Kortenhoef
6. Maup Barmentloo, Garagehouder
Nederhorst den Berg
7. Gerard Kemp, Ondernemer
Kortenhoef
8. Jaap Wertheim, Ondernemer 		
Kortenhoef
9. Jan Dekker, Bestuurder
’s-Graveland

Denken
Overleggen
Doen

Stuk voor stuk ervaren, nadenkende vakmensen.
Ondernemers, bestuurders. Nuchtere mensen
met veel kennis van zaken die goed luisteren en
leren. Die besluiten nemen op basis van goede
dossierkennis en gewend zijn om zaken tot op
de bodem uit te zoeken alvorens te oordelen.
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Martin Vuijk

LIJST

Onafhankelijk Liberaal.
Het wordt tijd, want:

O.LIB. vraagt altijd :

•

1. Is het goed voor onze inwoners?

•
•
•
•

Pas geboren, nu al volwassen en met
een indrukwekkende geschiedenis in
de raad: alert, open, inhoudelijk,
transparant
Wanneer je nú kiest wat je altijd koos,
krijg je wat je altijd kreeg.
Het wordt tijd voor beter.
Professionaliseer het bestuur;
rationeel boven emotioneel.
Transparant behoorlijk bestuur.
Niet ritselen.

••
••

3. Mag het voorstel wel?

Zijn er alternatieven onderzocht?
Worden onze inwoners er beter van?
In welk opzicht dan?
Als we het niet doen, wat dan?

Voldoet het aan wet- en
regelgeving?
Maar ook: is het fatsoenlijk?
Worden de belangen van anderen
niet geschaad?

4. Kunnen we het wel betalen?

2. Kan het voorstel wel?

••
•

•
••

Kan het wettelijk?
Is het technisch uitvoerbaar?
Is het wel fatsoenlijk?

•
•
•

Hoeveel moeten inwoners
hieraan betalen?
Als we dit wel doen, wat kan
er dan niet?
Willen we hier wel geld aan
uitgeven?

Afgelopen met steeds hogere lasten
Verstandig milieubeleid zonder
symboolpolitiek.

Bekijk ons 4-pagina programma op
www.olib.nl
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Marilyn Newals

Robby Israe
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