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Vrij en onbeperkt parkeren 
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Een veiliger en beter 
beheerde leefom

geving  

Hondenbelasting  om
laag  

en optim
aliseren 
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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 info@lokaalliberaal.nl 

Mijn naam is Ingrid Meijer-Tonnon. 
 
Na jaren als zelfstandige mode-
ontwerpster en journaliste werkzaam 
geweest te zijn, de bakens verzet voor 
landelijke en regionale rapportages.  
 
Samen met mijn man heb ik jarenlang 
reportages verzorgd voor de voormalige 
Weekend Vechtstreek krant. 
 
Hierdoor heeft mijn belangstelling voor 
milieu, woon- en leefomgeving voor jong 
en oud een duidelijke kleur gekregen.  
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