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7 maart gemeenteraadsverkiezingen

KiesLokaal

Nou wil ik ook wel eens
wat zeggen
U volgt de gemeentepolitiek al jaren en het schiet
maar niet op. Alles waar u voor op een politieke
partij heeft gestemd vindt u niet terug in het
beleid. U vindt dat vervelend en dat is het ook. Net
als ieder ander wilt u gehoord worden en als u een

mening heeft of vindt dat dingen in de
gemeente anders zouden moeten dan moet
u dat terug kunnen vinden in het gemeen-
tebeleid. U ziet dat niet of onvoldoende. De enorme

groei van de lokale partijen komt niet uit de lucht
vallen. Lokale partijen zijn er voor uw belangen en
gaan over de plek waar u woont. De straat, de

De gemeenteraadsverkiezingen. Op 7 maart is het weer zo ver. Dat betekent
nieuwe kansen om lokale onderwerpen aan te pakken. Een onderzoek in
Trouw heeft voor de lokale partijen een landelijke stijging van 35% aange-
toond. Een behoorlijke stijging. "Dat verbaast me niks", zegt Theo van Swol,
fractievoorzitter van de Apeldoornse partij Gemeentebelangen. 
"De mensen pikken het niet meer. Partijen met landelijke belangen
kies je voor landelijke onderwerpen. Lokale partijen kies je voor
lokale zaken. Logisch. Dat gaat steeds meer leven en de verkiezingsuit-
slagen zullen zeker een behoorlijke stijging laten zien. Er is een enorme
onvrede bij de inwoners dat ze geen stem hebben in de lokale politiek. Of er
een bushalte in je voortuin komt of verkeersoverlast ontstaat door winst-
gevende projecten zal ze in Den Haag een biet zijn. Mensen voelen zich door
de landelijke politiek in de maling genomen. Ze zijn het gewoon zat."

Omdat uw huis niet in Den Haag staat
35% groei lokale partijen

Gemeentebelangen Apeldoorn

buurt, de stad en omliggende dor-
pen. Verder gaat het niet. Waarom

zou u dan op een landelijke partij stemmen?
Landelijke partijen zijn als McDonaldvestigingen, ze
volgen de regeltjes van het hoofdkantoor. Zij
denken zo over dit en zo over dat. Fantastisch en
zelfs aan te bevelen als je een landelijk beleid
voert. Maar wanneer een landelijke partij op lokaal
niveau werkt geeft dat ze aardig wat beperkingen.
Als u Apeldoorn wilt houden zoals het is met veel
groen en mooie bossen, minder hoogbouw en
lagere parkeertarieven, dan kunt u dat alleen maar
hier regelen. In Apeldoorn via de lokale politieke
wegen. Met Gemeentebelangen. Want waar u leeft
en woont, daar gaat de regering in Den Haag echt
niet over. De verkiezing van 7 maart is uw kans om
gehoord te worden.
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Medeaanbieders op de markt
De ligging van Hotel en Congrescentrum Belmont, in het centrum van
Nederland, brengt met zich mee dat er meerdere collega bedrijven in
de directe omgeving de markt bewerken.

Naast twee grote- en één kleiner congresbedrijf, is er een groot aantal
hotels, zaalverhuurcentra, restaurants en groepsaccommodaties in de
directe omgeving van Hotel en Congrescentrum Belmont gevestigd.

Samenwerking, gunning en netwerken zijn in dezen drie toverwoorden.
Door participatie in de businessclubs de Gelderse Kring en de
Heuvelrug en actieve deelname aan de brancheverenigingen zoals
Horeca Nederland en het Erkend Congresbedrijf, probeert Hotel en
Congrescentrum Belmont haar netwerk zo goed mogelijk te
onderhouden en uit te breiden.

Op de grens van Ede en Lunteren ligt, verscholen tussen de bossen, Hotel en
Congrescentrum Belmont. Het is een plek van rust en ruimte. Een plek waar de
Veluwe en de Gelderse Vallei elkaar ontmoeten. Op dit grensgebied van prachtige
landschappen ligt het bijzonder sfeervolle Hotel en Congrescentrum Belmont.
Het decor van pure natuur maakt Hotel en Congrescentrum Belmont tot dé plek
om te werken aan ontspanning. Of dé plek om ontspannen aan het werk te gaan!
Belmont biedt een verrassende diversiteit aan professionele faciliteiten.

Belmont is een stukje Hemel maar,
ik heb toch maar besloten om op
deze aarde te blijven!
(uitspraak van ��n van onze gasten die deelnam aan
een Vakantie met een Plus)
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