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Stemmig stemmen
Is tijdens dees corona stemmen wel terecht.
Werd veel gevraagd , eerlijk en oprecht.
De overheid was klip en klaar.
Fluitje van een cent, komen jullie maar.
Wij politieke kanjers gaan met elkaar in gevecht.
Nederlanders politici denken wij hebben geluk.
Onze eigene democratie gaat niet stuk.
Vele hebben intelligentie tot aan onze grenzen.
Hun hebberigheid heeft wel wereldse tendensen.
Vinden eigen spitsvondigheid een meesterstuk.
Politici leven nu verder bij de kiezer vandaan.
Dat is stiekem en geleidelijk gegaan.
overheidstaken weer naar regio’s te degraderen.
en de eigen functies mateloos op waarderen.
Leiden politici een nog verder weg bestaan.
Mag ik even uit de dicht regels stappen.
Om met elkaar analyserend kiezen te snappen.
Niet alle onwetendheid en schone beloften.
Geen ideeën die reiken tot het onbeschofte.
Dagelijks terugkerende zaken, die we willen behappen.

Zo daar zijn:
a) De zorg, in zijn totaliteit. Ziekenhuizen. Bejaarden.
Gehandicapten.
b) De immigratie.
c) Het klimaat.
d) Onze veiligheid.
e) De economie; Boeren. Woningen Fabrieken. Wegen. Onderwijs.
f) Betrouwbare overheid
Deze problemen raken ons allen en wij willen en zullen ook allen daar
een mening over hebben. Ik adviseer u over de eerste tien partijen
die ingeschreven staan en die u vindt op het in te vullen stembiljet.

Eigenlijk geef ik gen advies. Ik wil u vertellen wat ik ga stemmen, dat
mag u als advies wel van mij aan nemen.
a)De zorg, in zijn totaliteit. Ziekenhuizen. Bejaarden.
Gehandicapten.
Bij het tweede kabinet Rutte is in de zorg gesneden met als motief,
enige marktwerking in het fenomeen zorg terug te brengen.
Er zijn partijen gevoed door de problemen die ontstaan zijn door het
corona probleem de zorg ongebreideld terug te brengen naar de
overheid.
Mijn keus; Stem VVD of CDA, de enige partijen die de afweging
tussen marktwerking en ingrijpen van de staat zullen maken.
De enige ter zake doende strijdpunten zijn, Liberaal- Neoliberaal – en
Christelijk denken.
b) De immigratie
Ik kan hier kort over zijn, veel; van onze problemen zijn te herleiden
tot een te grote aanwas van onze bevolking. Wij zijn in de wereld
gezien koplopers. De partij D66 is een gevaarlijke speler in het
politieke spel. Vooral bij het bepalen wie een echte vluchteling
genoemd mag worden. De meeste partijen zijn ruimhartig.
De PVV is duidelijk in de standpunten, standpunten die mij te ver
gaan.
Mijn keus; de VVD of CDA. Zij beidfen geven ruimte aan duidelijk
vluchtelingen beleid.
g) c) Het klimaat.
In het jaar 2018 werd een Zweeds schoolmeisje wereld beroemd door haar
actie voor het behoud van het klimaat. Ook in andere landen werd haar actie
gedeeltelijk overgenomen en vond veel sympathie , wereldwijd. Het was
bijzonder wat zich voltrok. Greta Thunberg, 16 jaar.
Politiek wordt hier veel uit de kast getrokken. D66 is een koploper en doet
alles om het klimaat in de kijker te brengen. Edoch, wat jammer toch. Maar
toch niet vreemd. Het gezonde verstand is op de loop. Het invoeren van
elektrische auto zal gebonden zijn aan markt werking het invoeren van andere
energie bronnen zal zich moeten aanpassen aan de technische mogelijkheden
en zelfs de onmogelijkheden.
Het nuchtere verstand lijkt op dit moment alleen in de programma’s van VVD,
CDA en enige kleinere partijen te vinden.

Mijn keus; De VVD en CDA onderkennen de klimaat problemen mar stellen
verstand gebruiken als prioriteit.
ligt neoliberale denken aan ten grondslag. We zouden de universiteiten op dit
punt meer moeten aan spreken. Derhalve spijt het mij voor de goede mensen
d)Onze veiligheid
De meeste partijen streven nar veiligheid en bestrijding van de criminaliteit.
Maar te weinig tref ik parallel het kostenplaatje. Te veel de gedachte dat de
overheid verantwoordelijk is en de kosten bij de rijken moet weghalen. Hier
dat neoliberaal denken dat ik dat niet doe.
Mijn Keus; De VVD en CDA.
e) De economie; Boeren. Woningen Fabrieken. Wegen.

Onderwijs.
Ook hier treffen we grote verschillen en de idee dat de rijken maar geld
moeten schuiven om de kostbare schijn oplossingen te financieren. Of dat het
verdwijnen van vervuilende industrie het best kan door deze industrieën de
grenzen over te zetten. Of de boeren stand te halverendoor ze stelsel matig uit
te kopen. Als er één groep is die iets voor het milieu heeft gedaan zijn het de
boeren. Het onderwijs is al jaren belangrijk dat vindt iedereen.
Al deze onderdelen van onze maatschappij vragen oplossingen waarbij het
gezonde verstand moet prevaleren. Dus geen D66.
Mijn keus; VVD en CDA
f) Betrouwbare overheid
De invloed van de regio moet zicht baarder worden. Dat vinden alle partrijen.
De overheid heeft brij de afhandeling van regels voor de corona crisis
behoorlijke steken laten vallen. De wijze waarop de persconferenties, 32 in
getale inhoudelijke werden geleid was knullig. En gemiddelden met getallen die
niet met appels en peren te vergelijken waren maar verschilden als appels en
knolrapen.
Een al oude statistische les leert ons dat de weg naar onbegrijpelijkheid,
verliezen en ellende geplaveid is met gemiddelden.
De noodzakelijke transparanties rond de cijferbrij had door deskundige
statistici gegeven kunnen worden.
De heer van Dissel moet geen verhaal houden in de kamer maar de leider van
de crisis bestrijding.
Toch ga ik stemmen en stem zoals al 70 jaren de VVD en wel de heer Rutte.
Ik stem geen CDA omdat ik God of Jezus niet zal belasten met mijn politieke
vragen, die moet ik zelf oplossen en ik stem op Rutte om dat hij in de chaos de
beste is.
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