LET OP!!

Het is Verkiezingstijd

Verkiezingscampagnes zijn pure volksverlakkerij

De gevestigde politiek dient afgerekend te worden op hun prestaties van de
afgelopen 4 jaar en niet op hun mooie praatjes in deze verkiezingstijd. Door de
politieke partijen die nu in het College van B&W zitten, PvdA, VVD, Gr L en SP
wordt nu in verkiezingstijd met man en macht gewerkt om de afgelopen 4 jaar
weg te moffelen. Sterker nog, nu zo vlak voor de verkiezingen nemen ze zelfs
afstand van hun eigen wanbeleid en enorme geldverkwisting.
Dit wanbeleid en de geldverkwisting is toch echt
de basis waarop u deze partijen op 3 maart moet
afrekenen. In deze verkiezingstijd probeert men
u nu wederom voor de gek te houden met weer
nieuwe loze beloftes, zwartmakerij, leugens en
halve waarheden in gelikte verkiezingscampagnes.
Ben alstublieft zo vlak voor de verkiezingen geen
zwevende kiezer meer, u heeft immers al 1400
dagen de tijd gehad om uw keus te maken. In
2010 moeten de burgers onderhand maar eens
een keer deze volksverlakkerij in verkiezingstijd
een halt toeroepen! Ook degene die nooit meer
zijn gaan stemmen moeten op 3 maart juist wél
gaan stemmen, want het is nu of nooit voor de
Lijst Smolders. DOE MEE en STEM LST
De Lijst Smolders is 4 jaar geleden geweerd uit het College van B&W maar is
niet bij de pakken neer gaan zitten en heeft gelijk van meet af aan met beperkte
mogelijkheden in de oppositie het wanbeleid en de enorme geldverkwisting
feilloos en pijnlijk blootgelegd.
De LST heeft met deze beperkte mogelijkheden in de oppositie eindelijk eens
gedaan wat van een volksvertegenwoordiger verwacht mag worden.
Nooit eerder, dus enkel en alleen sinds de LST in de gemeenteraad is gekozen,
zijn er zoveel zaken feilloos blootgelegd en in de openbaarheid gekomen
zoals o.a; Het onterecht uitkeren van wachtgelden. Wanbeleid. Dure onzinnige
zogenaamde kunst. Machtsmisbruik. Cityring. Misbruik van de vertrouwelijkheid.
Enorme geldverkwisting. Peperduur Adje-theater.
Een belachelijk en duur Draaiend Huis. Een zgn. kunstwerk van 500.000euro in
de Reeshof. Toneelclub van Ruud Vreeman die jaarlijks 475.000 euro ontvangt.
Dubbele en deels onterechte planschade op de woning van een Raadslid.
De vele snoepreisjes enz. enz, zie www.lijstsmolders.nl

-1-

LET OP!!

Het is Verkiezingstijd

Verkiezingscampagnes zijn pure volksverlakkerij

Het is voor de LST ook niet leuk geweest, maar het was gewoon pure noodzaak.
Door steeds fatsoenlijk, eerlijk en oprecht het beestje gewoon bij de naam te
noemen en telkens weer positief kritisch te blijven, heeft de LST waargemaakt
wat ze heeft beloofd binnen haar beperkte mogelijkheden als oppositiepartij met
maar 5 zetels van de 39!
De Lijst Smolders is in 2006 aan een hele moeilijke opgave begonnen maar
wel met een hele duidelijke visie. Die visie bestaat uit 2 fases. De 1e fase was
puinruimen en het blootleggen van de onbetrouwbaarheid, de geldverkwisting
en het wanbeleid van de heersende politiek. In de 2e fase wil de LST gaan
opbouwen door deel te nemen aan het College van B&W om er op toe te zien
dat er in Tilburg weer betrouwbaar, evenwichtig en financieel verantwoord
bestuurd gaat worden. Wij als LST moeten echt na deze verkiezingen in het
College van B&W komen om ook de 2e fase waar te kunnen maken en dat kan
alleen maar als we net zo groot worden als de PvdA nu is, rond de11 zetels dus.
Vergeet alstublieft het wanbeleid en de enorme geldverkwisting v/d afgelopen
4 jaar niet, want dat is wat de gevestigde politiek wil.
Wouter Bos, Femke Halsema of Alexander Pechtold zullen wel weer in
verkiezingstijd naar Tilburg komen enkel en alleen om u voor de gek te houden.
Zij komen immers na de verkiezingen echt niet in de gemeenteraad van Tilburg
zitten. Wat heeft u trouwens te danken aan deze landelijke politici? Onbetaalbare
ziekenkostenverzekering, onbetaalbare energierekening en binnenkort een
onbetaalbare kilometerheffing, maar ook moet u tot uw 67 jaar doorwerken.
Onbetaalbare starterswoningen voor onze jongeren. Te weinig agenten op straat.
Ouderen die zich onveilig voelen en hun pensioen hebben zien verdampen.
Hier geen gekozen Burgemeester maar wel in heel Europa. Kolengestookte
energiecentrales. Onzinnige oorlogen in Afghanistan en Irak. enz. enz.
De politieke partijen hebben alleen tijd voor u als de verkiezingen in aantocht
zijn. Wij als LST zijn dan ook geen traditionele politieke partij, zijn van tijdelijke
aard en bestaan louter uit bezorgde en betrokken Tilburgers die geen politieke
carrière nastreven. De LST staat voor kwaliteit en houdt daarbij de menselijke
maat scherp in de gaten. De komende vier jaar kan de Lijst Smolders, enkel en
alleen met uw steun, het verschil gaan maken. DOE MEE en STEM LST
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Burgerprogramma te vinden op WWW.LIJSTSMOLDERS.NL
Of stuur een briefje met naam en adres naar postbus 1037, 5004 BA Tilburg

