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AAN ALLE MENSEN IN NEDERLAND, DIE MOBIEL WILLEN 
BLIJVEN. 

Vrijwel alle politieke partijen beschouwen de automobilist als een nimmer proteste-

rende melkkoe. De opbrengsten, die de overheid uit belasting/accijns van de groep 

motor-rijtuigen incasseert, bedragen inmiddels meer dan 23 miljard gulden per jaar. 

Hiervan gaat dan ongeveer 90% naar de algemene middelen en de rest komt ten 

goede aan de wegen, bruggen en tunnels, voor nieuwbouw, verbouw en onderhoud. 

De resultaten van dit jaren lang gevoerde wanbeleid ondervindt u dagelijks als u weer 

in de file staat. 

Het alternatief: wachten op een tochtig perron of bij een bushalte biedt geen echte 

oplossing.Zolang binnen de groep van automobilisten het individualisme hoogtij blijft 

vieren en er geen vuist gemaakt wordt tegen dit beleid, zal 'Den Haag' doorgaan met 

'Autootje pesten'. Vanuit de achterban van de Stichting Pro Auto is daarom het initia-

tief genomen die vuist tot stand te brengen. 

Daartoe is een politieke partij opgericht onder de naam: 

NEDERLAND-MOBIEL 

Zoals u kunt lezen in deze folder, geeft deze partij, uiteraard, de hoogste prioriteit 

aan het mobiel houden van de burgers in dit land dat wil zeggen; oplossen van 

de knelpunten, die ons nu stil doen staan en het betaalbaar houden van onze wijze 

van vervoer. 

NEDERLAND-MOBIEL beseft terdege dat er meer knelpunten in onze samenleving 

zijn. Onze oorsprong vormt de groep van automobilisten, die zich uitstrekt tot 

alle lagen van onze bevolking. 

NEDERLAND-MOBIEL kan als zodanig dus een echte volkspartij worden genoemd. 

Vanuit onze achterban zijn al een aantal andere knelpunten gesignaleerd, die ook 

dringend moeten worden opgelost en daarom reeds aandacht gekregen hebben in 

ons verkiezingsprogramma. Het volledige verkiezingsprogramma is op aanvraag 

verkrijgbaar. Op 6 mei 1998 is het woord aan de kiezer, aan u dus. 

Blijven we zeuren over de files in het verkeer, de files in de gezondheidszorg, de auto 

als melkkoe, zonder de huidige politieke partijen daar op af te rekenen of presenteert 

u hen de rekening van dit beleid door te stemmen op de enige partij, die zowel 

VRIJHEID als MOBILITEIT nastreeft: NEDERLAND-MOBIEL. 



ONZE KERNPUNTEN: 

1. Het oplossen van de knelpunten in ons wegennet (files) 

2. Geen invoering van rekening rijden of spitsheffingen 

3. Benzineprijzen niet hoger dan in ons omringende landen 

4. Geen jaarlijkse inflatieverhoging van de accijns op brandstof en houderschaps-

belasting 

5. Geen algemene verlaging van de 120 km snelheidslimiet op onze autosnelwegen 

6. Terugdringen van de steeds stijgende parkeerkosten binnen de gemeenten 

7. Betere controle op naleving verkeersregels, ook voor fietsers, bromfietsers en 

voetgangers 

8. Verbetering van het openbaar vervoer; fijnmazig, concurrerend en flexibel 

9. Binnensteden moeten toegankelijk blijven; drempels weg op doorgaande wegen; 

een veilige scheiding aanbrengen tussen langzaam en snelverkeer 

10. Stimulering van onder andere: carpooling, telewerken en thuiswerken 

11. NEDERLAND-MOBIEL ondersteunt een realistisch milieu-beleid, het milieu mag 

geen vrijbrief zijn om allerlei heffingen aan de burger op te leggen 

12. Ouderenbeleid socialer; AOW welvaartsvast; flexibeler pensioen 

13. Jongerenbeleid meer richten op hun toekomstige taak/bijbrengen van 

verantwoordelijkheid 

14. Geen geldverslindende Betuwelijn 

15. Schiphol moet kunnen groeien 

16. Geen ECO-tax, het kwartje-van-'Kok' terugdraaien 

17. Schadefonds voor slachtoffers van misdrijven instellen 

18. Een goede gezondheidszorg 



Meer 'blauw op straat', 

meer 'wit aan het bed', 

een 'groene golf' op alle wegen. 

Nederland /—Mobiel 
Secretariaat: Postbus 5795, 3008 AT Rotterdam 

Tel.: 0181-41 47 87, Fax: 0113-67 00 57  

E-mail:  aadebeijer@zeelandnet.nl  

Wilt u meer weten over wat NEDERLAND-MOBIEL u te bieden heeft vul dan de strook 

in en u hoort spoedig meer van ons. 

NEDERLAND-MOBIEL, VOOR NEDERLANDERS DIE VOORUIT WILLEN 

Ja, ik wil graag nadere informatie: 

Stuur mij het verkiezingsprogramma van de politieke partij NEDERLAND-MOBIEL 

(kostprijs f.10,- incl verz. kosten) 

Noteer mij als lid en ik ontvang van u een acceptgiro voor f 55,- contributie per jaar. 

Insturen naar: NEDERLAND-MOBIEL, Postbus 5795, 3008 AT Rotterdam. 

(tel.0181-41.86.81) 

Naam en voorletters: 

Adres: 

Postcode en plaatsnaam: 

Telefoon: fax: e-mail:  

Voor meer informatie zie ons verkiezingsprogramma. 

Inschrijving KvK Rotterdam: V24280490, Postbankrekeningnr. 7745470 t.n.v. 

Penn.meester. NEDERLAND-MOBIEL, Postbus 5795 3008 AT Rotterdam 
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