Omdat wij van onze stad houden!
Lijst Smolders Tilburg (LST) is geen traditionele
politieke partij maar een Burgerverzet. Wij
bestaan louter uit bezorgde en betrokken
Tilburgers die geen politieke carrière nastreven.
De LST zal de Tilburgse politiek dwingen om
betrouwbaar, verantwoordelijk en bekwaam te
gaan functioneren. De enorme geldverkwisting
en het wanbeleid moeten een halt worden
toegeroepen. Partijbelang en eigenbelang van
politici moeten plaats maken voor het belang
van de inwoners van Tilburg.
De Lijst Smolders is in de periode 2006-2010 aan een
moeilijke en ondankbare opgave begonnen, maar wel
met een hele duidelijke visie.
Deze visie bestaat uit 2 fases:
• De 1e fase, 2006-2010, was puinruimen in de gemeenteraad en blootleggen van
onbetrouwbaarheid, geldverkwisting en wanbeleid van de heersende politiek.
Deze fase is succesvol afgerond.
Tussen 2010-2013 moest lijsttrekker Hans Smolders op adem komen na alles wat hij
had meegemaakt vanaf 6 mei 2002 tot begin 2010, zie www.lijstsmolders.nl
Gelukkig is Hans Smolders weer helemaal hersteld, voelt zich sterker dan ooit tevoren
en is nu helemaal klaar voor de 2e fase. Hij heeft er zin an!
• De 2e fase begint op 19 maart 2014 en de LST wil dan gaan deelnemen aan
het College van B&W om zo van binnenuit af te dwingen dat er in Tilburg weer
betrouwbaar, evenwichtig en financieel verantwoord bestuurd gaat worden.
In deze 2e fase wil de LST dus juist wanbeleid en geldverkwisting voorkomen
in plaats van het weer pijnlijk bloot te moeten leggen in de gemeenteraad.
Denkt u dat het anders kan en anders moet, of voelt u zich ook door de huidige politiek
bedrogen, maak dan nu één lokale partij groot, Lijst Smolders Tilburg. Wij hebben in de
1e fase als enige lokale partij bewezen dat we ook durven door te pakken en de huidige
vriendenkliek op het stadhuis durven aan te pakken. Dat is ons niet in dank afgenomen
terwijl we altijd fatsoenlijk en op de inhoud hebben gehandeld. Hierdoor hebben ook
3 wethouders en een burgemeester moeten opstappen. Om de 2e fase te laten slagen
is het dus van groot belang dat u Lijst Smolders Tilburg steunt, anders komen we nooit
meer af van het wanbeleid en de geldverkwisting van de partijen die het hier al meer dan
20 jaar voor het zeggen hebben. De LST kan enkel en alleen met uw steun het verschil
gaan maken. Kom op 19 maart 2014 massaal stemmen! DOE MEE EN STEM LST

WWW.LIJSTSMOLDERS.NL

LET OP!!

Het is Verkiezingstijd

Ben in verkiezingstijd geen zwevende kiezer!

Het wordt de hoogste tijd dat zwevende kiezers zich in verkiezingstijd niet meer
voor de gek laten houden door politici en diverse media die telkens weer een zeer
bedenkelijke rol spelen in aanloop naar de verkiezingen! Dit gebeurt landelijk ook,
denk anders nog maar eens terug hoe we aan Rutte en Samsom zijn gekomen.
Trap daar nooit meer in! Uw enige garantie op de waarheid is zelf terugkijken wat
politieke partijen de afgelopen 10 jaar hebben uitgespookt. Hierdoor gaan 90.000
Tilburgers ook niet meer naar de stembus. Het is daarom onterecht en te makkelijk
om degene die niet meer naar de stembus gaan voor dom te verslijten. Als je door
een persoon, winkel of bedrijf meerdere malen wordt belazerd dan is het toch ook
logisch dat je daar de derde of vierde keer niet meer intrapt. Waarom zou je dat
dan wel doen bij de onbetrouwbare politiek? Het is juist heel dom als je nog steeds
zwevende kiezer bent in verkiezingstijd, want dan zit je gewoon te wachten totdat je
wederom voor de gek wordt gehouden door politici met of zonder roosje in de hand
die als een soort Jehova’s getuigen loze beloftes en leugens komen verkondigen.
Juist daarom moet u een paar maanden voor de verkiezingen uw keus al hebben
gemaakt op basis van wat politieke partijen in het verleden hebben uitgespookt. Dat
is uw enige garantie op de waarheid, want alle loze beloftes voor de toekomst blijken
steeds niets waard te zijn! Nu Lijst Smolders voor de tweede keer mee gaat doen
valt er in Tilburg weer echt wat te kiezen. Daarom is het belangrijk dat alle 160.000
stemgerechtigden in Tilburg nu massaal in actie komen, anders komen we nooit meer
af van het wanbeleid en de geldverkwisting van de partijen (PvdA, VVD, CDA, SP,
GL en D66) die het de afgelopen 20 jaar in Tilburg voor het zeggen hebben gehad.

April 2002 - Pim en Hans na een lange dag hard werken

Vergeet a.u.b nooit dat Pim Fortuyn
in 2002 als een ware racist en een
gevaarlijke man werd afgeschilderd
door de gevestigde politiek en zeer
veel media. Ook in 2009 kwam er
tegen Hans Smolders een walgelijke
haatcampagne, ook weer met pure
leugens, toen de LST in Tilburg te
groot dreigde te worden. Trap nooit
meer in gladde praatjes en leugens
van politici en bepaalde media.
Kom 19 maart 2014 massaal naar de
stembus! DOE MEE EN STEM LST

Partij- Burgerprogramma zie WWW.LIJSTSMOLDERS.NL
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