29. Mijn partij progamma (1).
Ik heb altijd al een politieke partij op willen richten maar het is er nooit van gekomen. Mijn
beginsel programma ligt weliswaar vast, maar het heeft tot nu toe aan politieke moed
ontbroken om het ook echt concreet te maken. Hier volgen enkele politieke richtlijnen uit
mijn manifest:
- De bestrijding van het gebruik van soft drugs dient te geschieden door een hardere
aanpak van het gebruik van hard drugs. Die aanpak is tot nu toe veel te soft.
- De bestrijding van het gebruik van hard drugs dient te geschieden door een hardere
aanpak van het gebruik van soft drugs. De aanpak is tot nu toe veel te hard.
- Een te hoge bloeddruk moet bestreden worden door het gebruik van een lagere
bloeddruk fiscaal te stimuleren.
- Echtscheiding moet minder aantrekkelijk worden gemaakt door scheidingswanden in
huizen nu ook ‘echt’ te scheiden. Toenadering van in onmin levende paren kan
hierdoor bevorderd worden.
- De instroom in de WAO kan gestopt worden door de sluizen van het Noordzee kanaal
nu ook echt dicht te doen en niet door daar alleen maar mee te dreigen zoals de laatste
50 jaar is gebeurd.
- Het aantal werke’lozen’ moet verminderd worden door aan werkenden geen ‘loze’
beloften te doen waardoor ze ‘werk’ loos worden. Het is beter om de beloften vaag te
houden. De beloften echter gestand doen verhoogd de werkloosheid alleen maar
verder.
- De vermindering van het broei’kas’ effect moet gerealiseerd worden door het
laten‘broeien’ van potentiële problemen te ontmoedigen en’ kassen’, ook spaarkassen,
te sluiten. Het ‘in kas’ hebben van meer dan € 500 zal ontmoedigd worden.
- Draaideur criminaliteit moet tegen gegaan worden door de in en uitgang van de
draaideur te blokkeren waardoor criminelen continu in de draaideur rond blijven
draaien. De ‘draaideur’’ straf voor kruimeldieven moet verhoogd worden tot 2 jaar
draaideur lopen.
- Witte boord criminaliteit kan voorkomen worden door uitsluitend criminelen in
sweaters, truien, pull-overs etc. toe te staan misdaden te plegen. De draaideur
instructie blijft gehandhaafd.
- Belasting ont’duiking’ is voortaan alleen nog maar toegestaan in zwembaden, mits
daar een ‘duik’plank aanwezig is.
- Omdat de beste verdediging de aanval is kan er alleen meer geld voor de verdediging
(defensie) van ons land worden uitgetrokken indien er ook aangevallen wordt. Dit
geeft ons land tevens de gelegenheid om oude fietsen uit de WO II terug te halen uit
Duitsland. Het begrotingstekort kan hierdoor verder verlaagd worden.
- Instellingen voor kinderopvang mogen alleen door professionals opgezet worden,
waarbij een minimum ervaring vereist is van 5 jaar als catcher bij een officieel
geregistreerde honkbal vereniging.

