
 

 

Deze is voor u! W
at zou ik  

voor u kunnen betekenen? 

Vrij en onbeperkt parkeren 

G
een belastingverhogingen 

Een veiliger en beter 
beheerde leefom

geving  

Hondenbelasting  om
laag  

en optim
aliseren 

Dorpse karakter M
aarssen, 

Breukelen en Loenen 
behouden 

G
een nieuw

e  
gem

eentelijke fusie 

Keuzevrijheid papiercontainer.  
G

een verplichte blauw
e bak 

M
eer ondernem

ersvrijheid 

Vrijw
illigersw

erk 
onverm

inderd ondersteunen 

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 Loek den Hartog. 
 
Ik woon als jaren met plezier in Kockengen  
Ben gehuwd en heb 3 kinderen. 
 
Al jaren ben ik actief als vrijwilliger bij de 
locale omroep.  
En muziek is mijn passie!  
 
Met uw stem wil ik graag mijn steentje 
bijdragen om onze leefomgeving in 
Stichtste Vecht plezierig te maken en te 
houden.  
Helpt u ons daar mee?  

Stem Lokaal Liberaal  
Lijst 11 nr. 16 

http://www.lokaalliberaal.nl/
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