
Uitgangspunten 

Lokaal in de Kamer vindt dat 
vraagstukken vooral lokaal moeten 
worden opgelost. Gemeenten 
weten veel beter dan de 
Rijksoverheid wat er speelt in hun 
gemeenschap, welke vragen er zijn 
en welke problemen opgelost 
moeten worden. Lokaal in de 
Kamer snapt dat niet alles lokaal 
geregeld kan worden. Landelijke 
thema’s zijn daarom benoemd in 
het verkiezingsprogramma. 
Onderwerpen zoals landbouw zijn 
daarbij prima uitdagingen om 
lokaal uit te werken. 

Lees meer over Lokaal in de 
Kamer online: 

www.twitter.com/
lokaalindekamer 

www.facebook.com/
lokaalindekamer 

www.lokaalindekamer.nl 

info@lokaalindekamer.nl 

Lokaal in de Kamer 

Lokale en provinciale partijen zijn 
al vele jaren politiek actief. Zij 
leveren raadsleden, wethouders, 
statenleden en gedeputeerden. 
Lokaal in de Kamer is een 
samenwerkingsverband van lokale 
en provinciale partijen en wil het 
lokale geluid ook in de Tweede 
Kamer laten horen. 

Het programma van Lokaal in de 
Kamer is ontstaan vanuit de lokale 
signalen. De onderwerpen en 
oplossingen zijn aangedragen door 
lokale politici en hun achterban. 
Terug naar de basis en terug naar 
de inwoners staan daarom 
centraal. Het programma van 
Lokaal in de Kamer gaat uit van 
oplossingen en niet van 
problemen. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
koos 33% van de stemmers voor 
een lokale partij. Lokaal in de 
Kamer wil de stem van deze groep 
mensen graag vertegenwoordigen 
in de Tweede Kamer.

Lokaal 
in de 

Kamer 
Verbinder van 

lokale belangen
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Lijsttrekker Jan Heijman 

Statenlid 
Provincie 
Noord-Brabant 
voor Lokaal 
Brabant 

Commissielid 
Lokaal Tilburg in 
Tilburg 

Zelfstandig 
ondernemer

Speerpunten Programma 

OPENBAAR BESTUUR 
- Herindelen is een keuze 
- Gekozen burgemeesters 
- Overdracht van taken van Rijk 

naar gemeenten alleen na 
voldoende overleg en geld 

ZORG 
- Afschaffen eigen risico  
- Minder macht zorgverzekeraars 
- Hoger salaris paramedici, 

verplegers en ondersteunend 
personeel 

PENSIOENEN  
- Flexibel 
- Naar werkbelasting 

LANDBOUW  
- Vasthouden aan gemaakte 

afspraken  
- Ondersteuning voor stoppende 

boeren 
- Geen megastallen 

PRIVATISERING  
- Geen (verdere) privatisering 

dienstverlenende bedrijven 

SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK 
- Meer aandacht voor de 

voorzieningen in kleine kernen 
- Stimuleren economie in 

krimpgebieden 
- Discriminatie blijft strafbaar 

EUROPA 
- Terug naar de basis van 

samenwerking op handel en 
veiligheid 

- Arbeidsvoorwaarden migranten 
gelijk aan die van Nederlanders 

MILIEU 
- Sluiten kerncentrales 
- Investeren in duurzame energie 

ONDERWIJS  
- Basisbeurs terug 
- Werkdruk leraren omlaag 
- MBO gaat weer breed opleiden 

MOBILITEIT  
- Beter openbaar vervoer  
- Aanleg extra asfalt op knelpunten 
- Kilometerheffing 
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