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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 Ed Engbersen. 
 
Met veel plezier woon ik tegenwoordig in 
Maarssen. Maar mijn hart ligt nog steeds 
in de kern Breukelen.  
Daar heb ik lang gewoond en vele diverse 
functies uitgevoerd in het 
verenigingsleven.  
 
Helpt u mij mee om onze leefomgeving 
plezier te maken en te houden? 
 
Stem dan Lokaal Liberaal! 

Stem Lokaal Liberaal  
Lijst 11 nr. 48 

http://www.lokaalliberaal.nl/
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