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Verkiezingen in zicht.
Dat betekent politiekers
aan je deur.

EIN-DE-LIJK!
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Nu kan je hen rechtstreeks jouw vragen stellen die er echt toe doen. Op de
ommezijde van deze handige deurhanger-handleiding vind je een paar cruciale
vragen die je de politieker in kwestie kan voorleggen.

TIPS

WE GEVEN JE GRAAG OOK NOG ENKELE TIPS
VOOR EEN GOED DEUR-GESPREK:

Wees vriendelijk. De kans bestaat dat
de politieker wat overrompeld is door
een mondige burger. Stel hem of haar
gerust. Bijvoorbeeld met een joviale
begroeting genre

BEDANKT

“DAT TREFT, DAT U HIER AANBELT.
WELGEKOMEN!”

Geef je telefoonnummer of e-mailadres
aan de politieker en vraag om je op
de hoogte te houden van wat hij of
zij met je vraag zal doen.
Vraag op jouw beurt het telefoonnummer
of e-mailadres van de politieker zodat
je hem of haar na verkiezingen kan
herinneren aan zijn beloftes.
Laat je niet te snel aﬂeiden. Niet alles
is de fout van de vorige regeringen/
de andere partijen/de sossen/de
vluchtelingen/Europa. Ga voor een echt

antwoord op je vraag.
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Sluit het gesprek af zoals
je het begon, met een
bemoedigend woord. Iets
zoals “Bedankt. Ik zal aan
u denken”. Daarmee kan je
nog alle kanten uit.
En de politieker gaat naar
de volgende deur met een
goed gevoel.

Iedereen
tevreden zo.
www.deurpraatjes.be
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Mijn elektriciteitsrekening is
enorm gestegen de voorbije jaren.
Wat gaat u daaraan doen?
Te weinig plaats in de kinderopvang, in een
zorginstelling, in een rusthuis, in een school…
Wat gaat u doen aan wachtlijsten?
Er rijden hier alsmaar minder bussen. De trein wordt alsmaar
duurder. Kinderen durf je niet op de fiets naar school sturen. En de
files en het fijn stof zijn enorm. Wat gaat u daaraan doen?
Mijn pensioen zal niet volstaan om het rusthuis te
betalen. Hoe gaan jullie de pensioenen verhogen?

De helft van mijn inkomen gaat naar de
staat. Ondertussen worden er miljarden
naar fiscale paradijzen versluisd. Hoe gaat
u er voor zorgen dat iedereen zijn eerlijk
deel levert?

Jonge gasten krijgen alleen maar
interim of tijdelijke contracten. Hoe
gaat u zorgen voor meer zekerheid
voor jonge gasten?

Voor gezinnen met kinderen is de combinatie met werk zeer zwaar. Een record aantal
mensen zijn langdurig ziek door het harde werk. Hoe gaat u zorgen dat het werk vol
te houden is?

