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Verkiezingen Provinciale Staten 20 maart

Stem 20 maart LPZH Lijst 16
Op woensdag 20 maart 2019 mag er weer gestemd worden voor de
Provinciale Statenverkiezingen. Veel besluiten die lokaal invloed hebben,
worden in de provincie genomen. Laat je zo’n besluit over aan landelijke
partijen of aan een lokale partij die weet wat er speelt. Namens
Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp is Bernard Minderhoud lijsttrekker
voor Lokale Partijen Zuid-Holland.
Laat uw stem niet verloren gaan. Geef een signaal, stem lokaal!

Kandidaten LPZH

Verkiezingen 1e Kamer

Op de kandidatenlijst van lijst 16 van de
Lokale Partijen Zuid Holland staan
behalve Bernard Minderhoud als
lijsttrekker op plaats 1 de volgende
leden van Gemeentebelangen
Pijnacker-Nootdorp:
9. Bianca van Petegem
15. Ina Mantjes
20. Paul Kuipers
21. Inge Wijenburg
Gemeentebelangen wenst hen allen
veel succes bij de verkiezingen op 20
maart!

Zoals u weet worden de leden van de
Eerste Kamer gekozen door de nieuw
gekozen leden van de Provinciale Staten.
Dit zijn de zogenaamde "getrapte"
verkiezingen die eind mei 2019
plaatsvinden. De Onafhankelijke Senaats
Fractie ( OSF) heeft op dit moment één
zetel in de 1e Kamer. De leden van
Provinciale Staten die gekozen zijn door
de lokale partijen stemmen dus op de
kandidaten van de OSF in de 1e Kamer.

Bernard Minderhoud beoogd lijsttrekker
OSF Fractie 1e Kamer
Behalve dat Bernard Minderhoud ( fractielid van Gemeentebelangen
Pijnacker-Nootdorp) lijsttrekker is voor de LPZH voor de verkiezingen van de
Provinciale Staten is hij tevens beoogd lijsttrekker voor de OSF in de 1e
Kamer.
Een stem op Bernard voor de provincie betekent dus ook, via de leden van
de Provinciale Staten, een zetel in de 1e Kamer.
In de prognoses zou de OSF op dit moment op drie zetels in de 1e Kamer
staan. Uw stem is dus heel belangrijk!

Blijf ons volgen:
U kunt de ontwikkelingen rond deze verkiezingen en uiteraard ook het
plaatselijke nieuws blijven volgen op:
De website Gemeentebelangen GBPN.nl
Facebook @ Gemeentebelangen
Twitter @stem LPZH

Colofon

Doe mee!
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