Betrokken?
--> Denk mee
--> Sluit je aan

www.openenduidelijkstedebroec.nl

Kom jij ons versterken?
ODS is door de inwoners van Stede Broec al twee keer gekozen tot
de grootste politieke partij in onze gemeente. Daar zijn wij trots op!

Wij zijn de grootste partij omdat wij:
• Een lokale partij zijn, niet landelijk gebonden en dus onze eigen koers varen
• Onze sociale, culturele en sportieve voorzieningen koesteren en er zuinig op zijn
•E
 erlijk, open en duidelijk zijn binnen de politieke arena
• Met iedereen kunnen samenwerken die het beste wil voor Stede Broec
• Oog en oor hebben voor mensen die het (soms) moeilijk hebben en er alles aan doen om te helpen
• Onze vrijwilligers en mantelzorgers waarderen
• Een enthousiaste en betrokken club zijn en met respect voor elkaar omgaan
• Altijd open staan voor nieuwe ideeën en graag met onze inwoners in gesprek gaan
• De afgelopen jaren veel bereikt hebben
Om onze resultaten, idealen en ideeën levend te houden zijn
wij op zoek naar versterking van onze partij.

Lokaal zijn
we allemaal!

Samen zijn we
de verandering
Meedenken en/of lid worden?
Volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en natuurlijk doen
wij weer volop mee! Het is altijd goed als een politieke partij weer ‘nieuw bloed’
krijgt en daarom vragen wij je aandacht.
•V
 oel je je ook aangesproken door onze partij?
•W
 il je meer weten over ons en wat wij doen?
•H
 eb je belangstelling voor de lokale politiek en wil je een steentje bijdragen?
•Z
 ou je ook willen meedenken en meepraten over de toekomst van Stede Broec?
•W
 il je ons helpen om onze mooie gemeente leefbaar en gezond te houden?
•H
 eb je nieuwe ideeën of aandachtspunten waar ODS zich sterk voor moet maken?
Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op!
Bel of mail ons, gewoon doen! Ons algemene mailadres vind je op de achterzijde
evenals de telefoonnummers van fractievoorzitter Janneke Visser en raadslid Jan Ettes.
Wij komen graag met je in contact.

Bezoek onze website: www.openenduidelijkstedebroec.nl

ODS voor u
op de bres

V.l.n.r en v.b.n.o.: Lydia Groot (wethouder Sociaal Domein, Onderwijs en Cultuur, locoburgemeester),
Raadsleden: Janneke Visser-Okhuizen (fractievoorzitter), Jan Ettes, Thijs Visser, Evert Smit, Dirk Visser,
Ellen Dudink-Dol en Jesper Kruis, Commissieleden: Caroline Kaagman, Wisse Dudink en Rob Kuipers.

06 53 94 70 99 (Janneke Visser) en 06 30 76 34 30 (Jan Ettes)
info@openenduidelijkstedebroec.nl
www.openenduidelijkstedebroec.nl
ODS: Open en Duidelijk Stede Broec

