Herselts burgerinitiatief “Mensen Met Mensen”
gaat op 14 oktober naar de verkiezingen!
•
•
•
•

MMM is een groep mensen uit alle deelgemeenten van Herselt die geloven dat goed bestuur vertrekt vanuit het luisteren naar de bevolking.
Mensen Met Mensen is een beweging die zich wil inzetten op politiek en sociaal vlak, los van alle verstarde (partij-)politieke systemen.
Wij onderscheiden ons ook van andere partijen in Herselt omdat wij niet gebonden zijn aan nationale politiek en wij onze gemeente op de eerste plaats zetten.
MMM wil dit doen door beweging op gang te brengen: mensen bewust te maken van hun mogelijkheden en te motiveren tot participatie, hun lot in eigen
handen te nemen en deel uit te maken van het plaatselijke politieke gebeuren.
• Wij koesteren de ambitie om politiek vanuit de basis op te bouwen en te beleven op authentieke wijze: eenvoudig, verbindend, richting gevend, motiverend,
uniek en vanuit de basiswaarden: eerlijkheid, openheid, rechtvaardigheid.
Onze sleutelwoorden zijn: RECHTVAARDIG

- RESPECT – SOLIDARITEIT – VERBINDING – EVENWICHT

MMM wil onze gemeente laten uitgroeien tot een plaats waar iedere inwoner zich veilig en thuis voelt,
waar iedereen ernstig genomen wordt, waar solidariteit geen hol begrip is.

MMM wil niet alleen een ander maar vooral een beter en geloofwaardiger bestuur.
Ons belangrijkste programmapunt is dat beleid door de beleidsmensen samen met de inwoners moet worden gevoerd.
MMM met de Mensen.
•
•

•
•
•

Wij kiezen voor
Een gemeente die haar kerntaken ter harte neemt: goed besturen voor al haar burgers zonder iemand te bevoordelen of te benadelen.
Een gemeente waar het aangenaam wonen is. We willen het groene landelijk karakter van onze gemeente bewaren, een gemeente waar wonen en
bouwen kan aan een betaalbare prijs. Het scheppen van bijkomende woongelegenheid in Herselt dient echter op een zorgvuldige manier te gebeuren en
gelijk verspreid over alle deeldorpen. Kortom MMM wil een beleid rond ruimtelijke ordening en leefmilieu met een evenwicht tussen de belangen van al
wie in Herselt naar zijn of haar plaats zoekt. MMM wil een zorgzame gemeente.
Een gemeente waar mensen gestimuleerd worden om elkaar te ontmoeten. We willen een kindvriendelijke gemeente, een gemeente waar zowel ouder,
grootouder als kind zich thuis voelen.
Een gemeente met een plaats voor jeugd, cultuur en sport: dus een gemeente die haar verenigingen en het verenigingsleven koestert én logistiek en
financieel nog beter ondersteunt.
Een gemeente waar lokale economie alle steun en aandacht krijgt.
Wil je meer weten? Wil je ons steunen? Wil je deel uit maken van deze beweging?
site: www.mensen-met-mensen.be
contact: info@mensen-met-mensen.be
facebook: Mensen Met Mensen

vu. Milo Anthonis

