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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 Onno Tijdgat, en ben al heel lang werkzaam in 
de ICT branche, de laatste jaren als smartphone software 
ontwikkelaar.  
Als klassiek-liberaal vind ik dat de overheid, dus ook de 
gemeentelijke overheid, geen geluksmachine of pinautomaat 
is. Een gemeente moet niet alles zelf willen regelen, met alle 
bureaucratie en hoge belastingen van dien.  
 

Eigen initiatieven, zoals bijvoorbeeld in wijkcommissies waar 
dicht op de burger oplossingen voor problemen worden 
bedacht, mogen en moeten gewaardeerd worden; goede 
ideeen komen niet altijd van de gemeente zelf uit.  
Voor mij is een liberaal beleid ook dat een locale overheid wél 
ruimhartig is voor mensen die (weer) wat van hun leven 
willen maken, of langdurig hulpbehoevend zijn.  
Tegelijkertijd mag –altijd- kritisch worden gekeken naar 
prestige projecten en bureaucratische procedures. 
Lokaal Liberaal snapt dat al jaren, en draagt daar ook een 
steentje aan bij.  
Nuchter, betrokken en aanspreekbaar! 
 

Dat steun ik van harte! U ook? 

Stem Lokaal Liberaal  
Lijst 11 nr. 39 

http://www.lokaalliberaal.nl/
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