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PERSBERICHT 

 

 

Liberaal Bloemendaal nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de feestelijke aftrap 

van de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart a.s. De 

aftrap van onze campagne vindt plaats in het gezellige Hotel Restaurant Loetje in 

Overveen op 24 februari a.s. Tijdens de bijeenkomst, die aanvangt om 20:30 uur, zal het 

verkiezingsprogramma op hoofdlijnen worden gepresenteerd. Liberaal Bloemendaal is de 

enige lokale partij die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente 

Bloemendaal. Lokaal staat erg in de belangstelling en dat is goed te begrijpen. Wij zijn 

ervan overtuigd dat een lokale partij als Liberaal Bloemendaal de komende vier jaar kan 

laten zien dat de mening van de burgers ertoe doet. De kloof tussen de samenleving en 

de politiek is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Dat is een zorgelijke 

ontwikkeling. Wij willen het tij keren. De democratie leeft, juist bij de gratie van een 

lokale partij. Op 24 februari kunt u persoonlijk kennismaken met onze kandidaten. Zij 

willen u graag uitleggen wat hen drijft en waarom zij zich hebben verbonden aan Liberaal 

Bloemendaal. Ons programma is er met name op gericht om de bestuurscultuur te 

veranderen en de bewoners op de eerste plaats te zetten. Het belooft een mooie avond 

te worden. Wij zullen in ieder geval ons best voor u gaan doen. 

 

 

 

Bloemendaal, 18 februari 2014  

 

Liberaal Bloemendaal, uw lokale partij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de redactie: 

voor meer informatie kunt u contact opnemen met  

Lenie Stegmeijer, telefoon 06 52 41 87 61, lenie.stegmeijer@hetnet.nl 

Het volledige programma van Liberaal Bloemendaal kunt u vinden op 

http://www.liberaalbloemendaal.nl/programma_2014_2018.html 

De volledige kandidatenlijst kunt u vinden op  

http://www.liberaalbloemendaal.nl/kandidatenlijst.html 
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