
Niet de
beperking,
maar de
ruimte! 

Verkiezing
Bredase gemeenteraad
In een cultuur waarin ouderwetse politieke
correctheid heerst, durft SHOUT! zijn stem te
verheffen. Liberaal, lokaal, progressief,
modern en betrouwbaar zijn kernwoorden
die naadloos aansluiten op waar wij voor
staan. Dit betekent dus meer debat in de
Bredase gemeenteraad 2022 – 2026,
dualisme door macht en tegenmacht, een
open bestuurscultuur en een representatieve
volksvertegenwoordiging. Ook zetten we ons
in voor een krachtige herstelagenda
coronacrisis, significant meer betaalbare
koop- en huurwoningen, een duurzame
toekomst en een leefbare omgeving!

Stembureaus open van 7.30 tot
21.00u. Op 14 en 15 maart zijn
niet alle stembureaus open 

info@shoutbreda.nl

www.shoutbreda.nl

Neem uw identiteitsbewijs
(paspoort, ID of rijbewijs) en uw
stempas mee 

STEM 14, 15 of 16 maart SHOUT! 

@SHOUTBreda @SHOUTBreda@shout_breda



Betrouwbare overheid

Onze
Prioriteiten

Nieuwe bestuurscultuur, macht en tegenmacht, referenda 

Coronaherstelfonds voor ZZP'ers en MKB'ers

Lastenverlichting bewoners en ondernemers 

Meer betaalbare koop- en huurwoningen in onze stad,

dorpen en wijken

Onveiligheid en overlast terugdringen

Duurzame energieopwekking stimuleren, meer

vergroening in de publieke ruimte

Structurele oplossing verkeersdrukte Noordelijke

Rondweg

Vitale stad met ruimte voor cultuur, festivals en sport

STEM 14, 15 of 16 maart op SHOUT!
Lijst 10

SHOUT! is een nieuwe lokale, liberale politieke partij in

Breda die zich richt op betrokken bewoners van onze stad

en dorpen die individuele vrijheid en gemeenschappelijke

waarden delen. Het doel? Een slimme, transparante en

dienstbare overheid voor iedereen en een lokale

samenleving waar de Bredanaar zich thuis voelt. Dat is de

inzet van SHOUT!: 'Niet de beperking, maar de ruimte!'

Krachtige herstelagenda
coronacrisis

Woningmarkt in beweging Duurzame toekomst,
leefbare omgeving
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"Lokale partijen weten beter lokale onderwerpen te
vinden, en daarmee ook aansluiting bij de kiezer. Ook zijn
ze een betere afspiegeling van de Bredase samenleving"

Paul de Jong - Lijsttrekker SHOUT!


