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Perspresentatie 

  

De Delftse PLP kandidaten Martin Stoelinga (8) en Jan Peter de Wit (13) nodigen u 
morgen tijdens een maaltijd uit voor een perspresentatie van het Platform Lokale 
Partijen voor de Provinciale verkiezingen. 
De onderlinge verschillen zijn tijdelijk bijgelegd en nu trekken zij in Zuid-Holland 
samen ten strijde tegen de landelijke Piraten. 
  

Tijd: donderdag 3 februari 2011 van 18: 00  tot 20:00 

Plaats: Gran Café Willem van Oranje op de Markt 48/50 Delft 
  

Ook aanwezig zal zijn lijsttrekker Bert Euser (schrijver van het boek 
Geuzendemocratie) die zijn mening zal geven over de kaping van de landelijke 
partijen van deze verkiezingen. De provinciale verkiezingen gaan totaal niet over 
Zuid-Holland maar over de meerderheid in de Eerste Kamer van Links versus de 
minderheidsregering Rutte.  
  

Onder aanvoering van de PvdA hebben de linkse partijen GroenLinks, D66 en SP 
een pact gesloten om de regering in de Eerste Kamer onderuit te halen. Deze linkse 
piraten willen ons  land totaal onbestuurbaar maken. In reactie daarop doen alle 
grote landelijke partijen mee aan dit tussentijdse referendum over Rutte. De inzet 
van de verkiezingen zijn politieagenten in Verweggistan.  
Deze top-down truc haalde de PvdA ook uit bij afgelopen 
gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat is ze duur komen te staan. Ons 
democratische huis staat op instorten. Hoog tijd dat de echte geuzen opstaan. Wij 
staan wel Altijd Dichtbij de eigen burgers en praten over Lokalistan.  
  

Onze grote geus Bert Euser gaat uitleggen hoe hij straks in de Eerste Kamer gaat 
stemmen. Doet hij mee met die linkse piraten of steunt hij Rutte? Of vaart hij zijn 
eigen koers?   
  

Tot morgen, 
  



Martin Stoelinga (06-53167295) en Jan Peter de Wit (06-14197636) 
  

http://www.platformlokalepartijenzh.nl/ 

  

 
  

Lokale geuzen De Wit, Euser, Stoelinga 
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