M A N I F E S T
Waarom VOLMONDIG JA ?

Vde oude gemeentepolitiek.

OLMONDIG JA. Is de steen in de vijver van

Vopen bestuursstijl in Breda.

OLMONDIG JA. Strijdt voor een nieuwe

V

Pleit voor meer zeggenschap en
invloed van de burger.
OLMONDIG JA.

Vdie boven alles het gemeenschappelijk belang

OLMONDIG JA. Maakt zich sterk voor een politiek

dient en dus de goede oplossingen voortbrengt.

Staat pal voor de democratische
V besluitvorming door
de meerderheid, maar
OLMONDIG JA.

luistert evenzeer naar minderheden en minder
mondige burgers.

V functionerende samenleving in Breda en omgeving
OLMONDIG JA. Ziet een mooie en goed

als haar partijprogramma.

V nieuwe, democratische, partijoverstijgende

OLMONDIG JA. Is de stuwende kracht achter de

beweging en nodigt andere partijen uit zich hierbij
aan te sluiten.

KORTOM

Omdat de tijd rijp is, zetten wij ons in voor democratie
zoals democratie bedoeld is.
Sprankelend, waardig en duurzaam geloofwaardig.

Daarom VOLMONDIG JA!
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EEN NIEUWE
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IN BREDA
VOLMONDIG JA streeft naar een
nieuwe open bestuursstijl waarin we
ruimte geven aan zowel burgers als
collega partijen. We zetten ons in
voor een transparant bestuur
waarbij ideeën en initiatieven uit
de stad en de omliggende dorpen
kans maken te worden uitgevoerd,
indien een meerderheid zich erachter
schaart. Iedere inwoner van
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Breda en omgeving, iedere
ONFGRNGMGRLCNYĞNOH
haar stem laten horen en
invloed doen gelden! We willen
politiek bedrijven op inhoud. En we
omarmen alle burgers die zich mede
verantwoordelijk voelen en zich willen
inzetten voor de kwaliteiten van de
stad en omliggende dorpen.

PLEIT VOOR VEEL
MEER ZEGGENSCHAP
EN INVLOED VOOR
DE BURGERS
Plannen willen we kunnen verbeteren
op basis van voortschrijdende
inzichten, mede uit de samenleving.
In de zoektocht naar geschikte
oplossingen, zeggen we
VOLMONDIG JA tegen nieuwe
of aanvullende ideeën. Als anderen
een beter idee hebben, stappen we
over onze eigen schaduw heen. En
dat verwachten we ook van onze
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collega politici. Want we willen
geen vlakke compromissen sluiten,
maar we opteren voor consensus.
Overeenstemming - na alle meningen
te hebben gehoord - over wat de
meerderheid de juiste oplossing
vindt. Zo dient de politiek het
IGYCMGNĚĞLGDGĚCNI en wordt
de politiek weer iets van ons samen.

MAAKT ZICH STERK
VOOR EEN POLITIEK
DIE HET GEMEEN5%*#22'.Đ-
BELANG DIENT EN
OPLOSSINGEN
VOORTBRENGT.
VOLMONDIG JA is ervan
doordrongen dat de in Breda
gevestigde politieke cultuur een
cultuuromslag van 180 graden
nodig heeft. We vragen
collega-politici samen met
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ons de positieve energie
te gebruiken die zindert in de
stad, de dorpen, de wijken en de
buurten. We dagen ze uit politiek te
bedrijven waarin volop ruimte is voor
een dialoog met de burger en voor
inbreng vanuit de samenleving. En
bij voorkeur niet slechts tijdens de
verkiezingstijd, maar permanent, dus
ook nadat de stemmen zijn geteld.

VOLMONDIG JA pleit daarom
voor een nieuwe democratische,
partij-overstijgende beweging die is
geworteld in een open bestuursstijl
en een constructief politieke
samenwerking. Daarin is een hoofdrol
weggelegd voor politici die zich
met hart en ziel willen inzetten voor
een sprankelende democratie. Voor
POĚKěKGLFKGGNGRIKGIGGHě
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VOLMONDIG JA.
VOOR EEN NIEUWE,
DEMOCRATISCHE
2#46Đ18'456Đ)'0&'
BEWEGING.

IS ALS EEN STEEN IN
&'8Đ8'48#0&'
HUIDIGE GEMEENTEPOLITIEK.
We zeggen VOLMONDIG JA tegen
politiek bedrijven op een manier dat
u als inwoner van de gemeente Breda
straks voelt en denkt… ‘Dít is waar

democratie in oorsprong om draait…
1 OPENHEID.
2 ‘n CONSTRUCTIEVE DIALOOG
met burgers en andere belanghebbenden.
3 SAMENWERKEN om oplossingen
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te bereiken die Breda en omgeving
verder helpen.’
VOLMONDIG JA nodigt andere
partijen uit om ons pleidooi voor een
sprankelende en meer open politiek
te omarmen. En zich daarover uit te
spreken ruim vóór de verkiezingen van
maart 2018.

VOOR
VERNIEUWING VAN
DE POLITIEK.
VOOR DEMOCRATIE
ZOALS DEMOCRATIE
BEDOELD IS.
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'KNFGĚĞL
politiek
die de
burger
omarmt

OPROEP
V

OLMONDIG JA, de partij die de burger

omarmt en het bestuur wil delen met alle
betrokken inwoners, roept iedereen
op om onze ideeën verder uit te
dragen!
Ben je het hartgrondig met ons eens?
Laat het de mensen in je omgeving weten.
We hebben jou nodig. Wij hebben een
uitgesproken ambitie. We nodigen jou
uit ons te helpen deze waar te maken en
onze partij uit te bouwen!
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OUW STEM, jouw steunbetuiging,

jouw solidariteit, jouw enthousiasme
en jouw lidmaatschap staat gelijk
aan zeggenschap voor iedere burger,
een open democratie en een stad die
bestuurlijk weer vrij kan ademen. Hoe
meer raadszetels de kiezers ons in maart
2018 bezorgen, des te meer invloed zal
VOLMONDIG JA uitoefenen, om ervoor
te zorgen dat politici en bestuurders
de dienende rol gaan innemen die ze
behoren te vervullen. Dat beloven wij.
Daar mag je ons aan houden.
KIES JE VOLMONDIG JA, FCNIGGHęG
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