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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 bas@lokaalliberaal.nl 

Mijn naam is Bas Verwaaijen 
Als inwoner van onze mooie wijk 
Antilopespoor heb ik mij de afgelopen jaren 
hard gemaakt voor uw belangen.  
In eerste instantie als lid van de 
wijkcommissie. Daarna vanuit de politiek, 
door afspraken te maken met McDonalds 
over de aanpak van zwerfvuil in de wijk. 
 

Zwerfvuil (inclusief illegaal geplaatst  
grofvuil bij de ondergrondse containers) 
stoort me geweldig.  
 

Met uw stem op onze partij willen we de 
overlast van zwerfvuil hard aanpakken! 
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