
  
  
 

 

 

OMDAT IK VAN DEZE STAD HOU !!!!  

       

..  

 

Rotterdammers,  

Op woensdag 6 maart 2002 is het de dag van de gemeentedemocratie en kunt u uw 
stem uitbrengen op de volksvertegenwoordiging in uw gemeenteraad. Gaat in grote 
getale stemmen, want er valt dit keer weer eens echt iets te kiezen.  
Onlangs is Leefbaar Rotterdam opgericht. Een nieuwe partij die het ingeslapen en 
zelfgenoegzame regentendom van de stad wakker zal schudden!  
De Partij van de Arbeid maakt sedert de Tweede Wereldoorlog de dienst uit in 
Rotterdam. Alleen als men lid is van deze partij kan men in onze stad in het openbaar 
bestuur en in de cultuur iets betekenen.  
Te gek voor woorden natuurlijk. Daar kunt u iets aan doen, door er op  
6 maart aanstaande voor te zorgen dat de P.v.d.A. uit het college van 
Burgemeester en Wethouders wordt gezet en u Leefbaar Rotterdam een riante 
plek geeft in het stadbestuur.  
Leefbaar Rotterdam wil de stad teruggeven aan de Rotterdammers, door hen nauw te 
betrekken bij het bestuur van de stad. Wij willen ook dat de gemeenteraad weer wordt 
bevolkt door normale mensen in plaats van de vergadernijlpaarden die er nu de dienst 
uitmaken. 'Het gemeenteraadslidmaatschap kost nu zo'n' drie dagen in de week en dat 
is alleen op te brengen door mensen met een uitkering of mensen die werken in de 
collectieve sector en een baas hebben die het niets kan schelen of ze wel of niet op 
hun werk aanwezig zijn.  
De nieuwe gemeentewet maakt het weer mogelijk dat normale burgers in de raad 
zitting nemen. In de nieuwe wet krijgen,we een stadsregering, een college van  
B&W dat regeert en een gemeenteraad die de stadsregering benoemt, controleert, 
aanmoedigt en zonodig corrigeert. Dat betekent dat het raads- en commissiewerk in 
één dag in de week kan worden gedaan, bijvoorbeeld op maandag. Dan kan de 
stadsregering de rest van de week regeren!  
Op maandag zeggen wij, uw volksvertegenwoordigers in de raad, wat wij van  
 al dat geregeer vinden. Maandag wasdag moet u  maar denken!  
Ik heb voor het lijsttrekkerschap van Leefbaar Rotterdam gekozen omdat ik net als u 
houd van deze stad. Bezorg ons een mooie verkiezingsuitslag en wij zijn er dan: 
"At your service”  

 
Pim Fortuyn  

 

 
 


