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Tien redenen waarom u op mij zou kunnen stemmen! 

Hier onder vindt u 9 van onze speerpunten  
waar wij ons heel graag voor willen inzetten.  
Maar dit zijn er maar 9 en het zijn er veel meer!  
Bekijkt u al onze speerpunten eens op www.lokaalliberaal.nl  
Maar ik had 10 gezegd toch? En ik doe wat ik beloof!  
 
Het 10-de speerpunt op deze flyer bent u!  
Waar zou ik u mee kunnen helpen? Laat het me weten op suzanne@lokaalliberaal.nl 

Mijn naam is Suzanne Kox, 38 jaar  
waarvan alweer 37 jaar woonachtig  
in Maarssenbroek.  
 

Met veel plezier woon ik met mijn gezin in 
deze gemeente. Maar zie ook veel ruimte 
voor verandering en verbetering. 
 

Ik zou graag van de gelegenheid gebruik 
maken om tijdens deze roerige tijden en 
soms moeiljke financiële posities een 
positieve bijdrage te kunnen leveren aan 
een veiligere en betere leefomgeving  
voor iedereen!  
 

Creatief  denken en verder kijken dan mijn 
neus lang is, zijn dan ook mijn sterke 
punten! 
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