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…want dan vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Lokaal Belang hoopt dan 

weer verder te groeien, zodat wij met nog meer gemeenteraadsleden het verschil 

kunnen maken in het gemeentehuis en in de samenleving

Dit zijn slechts een aantal punten uit ons verkiezingsprogramma. 

Meer weten? Kijk op onze website voor ons complete verkiezingsprogramma.

Op de achterzijde van deze flyer ziet u onze top 10 Lokaal Belang-kandidaten, 

waarmee wij de komende 4 jaar ook voor uw belang in de gemeenteraad hopen op 

te komen

kunt u
het verschil
maken!

Fractievoorzitter

Nóg meer aandacht voor groen en het beschermen daarvan;

Nog meer aandacht voor verkeersveiligheid in onze dorpen en het verbeteren 

daarvan.

Nog meer aandacht voor schone lucht door het verminderen van fijnstof en 

een strengere geurnorm.

Nóg meer aandacht voor goede betaalbare woningen voor iedereen, dus ook 

voor mensen met een smallere beurs.

Nog meer aandacht voor een eerlijk, open en transparant bestuur en de 

mogelijkheid van een lokaal referendum.

Passie:

45 jaar, Barneveld

Reizen, dieren, natuur, lezen
Politieke passie:
Eerlijk bestuur en democratie

2
Passie:

55 jaar, Barneveld

Koken met vrienden, muziek
Politieke passie:
Ontwikkeling van de 
gemeente en gezonde lucht

3
Passie:

53 jaar, Garderen

Sport, reizen, natuur
Politieke passie:
Goed financieel beleid 
en evenementen

4
Passie:

56 jaar, Barneveld

Sportieve buitenactiviteiten
Politieke passie:
Alles rond verkeer, sport en 
behoud groen in woonomgeving

5
Passie:

53 jaar, Voorthuizen

klassieke auto’s, lekker eten 
Politieke passie:
Behoud van groen en 
geen windmolens

6
Passie:

55 jaar, Barneveld

Politieke passie:
Cultuur en zorg

Alles wat in Barneveld met 
cultuur te maken heeft

7
Passie:

28 jaar, Barneveld

Sporten en beleggen
Politieke passie:
Optimaal woongenot en
leefplezier voor alle inwoners

8
Passie:

31 jaar, Zwartebroek

Onze mooie natuur
Politieke passie:
Ontwikkeling jeugd en goed
onderwijs

9
Passie:

61 jaar, Voorthuizen

Paarden, tuinieren, muziek
maken en lezen
Politieke passie:
Milieu en klimaatproblematiek

10
Passie:

35 jaar, Barneveld

Uitgebreid koken voor gezin, 
familie en vrienden 
Politieke passie:
Sport en behoud mooie 
gemeente


