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VERKIEZINGSMANIFEST
ALGEMENE DEMOCRATISCHE PARTIJ

De vele acties van de afgelopen jaren om het parlement te
bewegen het volk weer te vertegenwoordigen, zijn zonder
resultaat gebleven. Velen, zowel groepen als individuele
personen vinden dat er EEN FRISSE WIND moet gaan
waaien door politiek-Den Haag.
Na veel voorbereiding is er een politiek onderdak, namelijk
de - Aigemene Democratische Partij: ADP -. Deze partij
is opgericht op 29 november 1993 te Spier.
DeADP wil als partij democratisch zijn naar vorm en inhoud.
Kiezers onder het ADP-dak zijn critische mensen met voor
het betreft wet- en regelgeving. Ook vinden zij dat het
functioneren van de democratie in Nederland en Europa en
het functioneren van het overheidsapparaat moet verbete-
ren.
Een overheid die de publieke opinie naar haar hand wil
zetten om ambtelijke doelstellingen te realiseren, onder-
mijnt de democratie.
Steeds meer mensen en groeperingen vinden op allerlei
punten geen gehoor meer in de politiek. Om deze kiezers
aan te spreken op gemeenschappelijke belangen zal de
ADP, indien zij dit nodig acht, haar achterban ook raad-
plegen met enquetes of referendums.
De ADP heeft als partij geen religieuze of levensbeschou-
welijke uitgangspunten, maar respecteertvan zelfsprekend
een ieders levensovertuiging.



BINNENLANDS BESTUUR
Het centraal gezag moet zich terugtrekken op kernaktiviteiten. Decentralisatie en deling van
macht, moet gepaard gaan met evenredige herverdeling van budgettaire bevoegdheden,
middelen en inspraak.
Decentralisatie moet per saldo worden gerealiseerd binnen de doelstellingen van de bezuini-
gingen op overheidsuitgaven. Decentralisatie mag niet leiden tot regionale of lokale lasten-
verzwaring.
Taken van de pOlitie-macht moeten worden aangepast op basis van ervaring en doelstelling;
de veiligheid van de burger.

BUITENLANDSE BETREKKINGEN
Nederland is als zelfstandige staat in de eerste plaats gehouden de belangen van eigen
onderdanen te beschermen en te behartigen. Hiernaast is ze ook gehouden deze belangen
in Europees-verband te wegen ten opzichte van internationale belangen.
Internationale en federale doelstelling moeten getoetst worden aan de constitutionele waar-
den.
Wet- en regelgeving moet ook in internationaal kader worden getoetst aan de grondwet. Ook
moet zij vooraf aan de parlementaire controle worden onderworpen.
Internationale verdragen in het kader van orde en veiligheid mogen slechts onder vooraf-
gaande parlementaire controle worden aangegaan en dienen als zodanig te worden nage-
leefd.

DEFENSIE
De krijgsmacht wordt gezien als onmisbaar onderdeel van de Staat en moet niet worden
ontmanteld.
Een nationale krijgsmacht kan alleen dan worden ingezet nadat het parlement daarover heeft
beslist.
Uitzending van troepen in of buiten het kader van de V.N. mag slechts plaatsvinden met
instemming van het parlement.

VLUCHTELINGEN BELEID
Vluchtelingen die volgens internationale maatstaven daartoe gerekend kunnen worden,
moeten de grondwettelijke rechten en plichten eerbiedigen op straffe van uitwijzing.
Economische vluchtelingen kunnen alleen dan worden toegelaten indien zij aantoonbaar in
eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Door de wijziging van de machtsverhoudingen in de wereld en de instabiele situatie in
Oost-Europa en in de Derde Wereld, mag verwacht worden dat wij voor grote inspanningen
komen te staan. Er moeten vooral op economisch gebied maatregelen getroffen worden om
de effecten van instroom te beheersen t.b.v. van stabiliteit.
Een economische ordening op internationaal niveau is een eerste voorwaarde ter voorkoming
van etnische achterstelling.

JUSTITIE
Heldere wet- en regelgeving en verordeningen gebaseerd op de bescherming van de
maatschappelijk zwakkeren moet de grondslag zijn en blijven van de rechtsstaat.
In wet- en regelgeving moet gewaakt worden voor vernietiging van de rechten van de
"onderkant van de samenleving". Bestrijding van de drugscriminaliteit moet gericht worden
op het wegnemen van het commercieel voordeel.



Legalisatie van drugs in internationaal verband moet overwogen worden.
In rechtspraak moet omkering van bewijslast worden gemeden.
Waar middels arbitrage in burgelijke zaken snelle beslechtingen van geschillen kan worden
bevorderd, moet dit nader worden uitgewerkt mits beroep mogelijk blijft.
De functie van het notariaat en de wenselijkheid van verplichtingen bij overdracht van
registergoederen moet worden heroverwogen.
Een goede toegankelijke registratie van eigendom en bezit is een voorwaarde voor noodza-
kelijk waarborgen van rechtszekerheid.

MILIEU
Een milieu-beleid dat "zo veel als mogelijk is belasting te heft met als grondslag milieu" moet
worden afgewezen.
De financiering van de staatshuishouding dient onafhankelijk van de mate van vervuiling te
blijven.
Milieudoelstellingen dienen mede gebaseerd te zijn op economische haalbaarheid.

VERSTEDELlJKING
In een klein land als Nederland zijn grootstedelijke gebieden feitelijk ongewenst.
Het leidt tot steeds grotere infrastrukturele problemen.
Ruimtelijke ordening moet mede gericht zijn op economische ondersteuning van het buiten-
gebied.
De historisch bepaalde opbouw en structuur van de steden leent zich niet voor verdergaande
grootschaligheid. Karakteristieke waarden van de stadskernen moeten behouden blijven.
De op centralisatie gerichte economische activiteit moet dringend worden herzien.

VERKEER EN VERVOER
De situering van industriekernen langs centrale transportassen zal leiden tot grootschalige
lintbebouwing. Heroverweging van doelstellingen en strategie is geboden.
Droogmaking van de Markerwaard voor de ontlasting van het grootstedelijk gebied van
Amsterdam is dringend noodzakelijk ter verbetering van de infrastructuur en de behoefte aan
meer ruimte. Het is mede te overwegen om de goederenstromen rond Schiphol te scheiden
van het personenvervoer. Voor wat betreft de lokatie dient snel onderzoek te worden verricht.
Voor het vervoer vanuit Rotterdam naar het achterland dient primair gedacht te worden aan
de versterking van de positie van de scheepvaart.
De wenselijkheid van autowegen voor het vrachtverkeer moet eveneens worden onderzocht.

ECONOMIE
De Nederlandse economie staat voor een periode van herorientatie op haar strategie. Open
grenzen enerzijds en beheersing van produktie anderzijds vraagt om bezinning ten einde de
kansrijke sectoren te ondersteunen en alternatieven te scheppen voor behoud van werkge-
legenheid.
Stimulansen, vereenvoudiging van regelgeving, duidelijkheid in beleid en het behouden en
steunen van het midden- en kleinbedrijf is een absolute voorwaarde.
In internationaal en EU-verband moet nauwkeurig worden bezien wat de baten of lasten zijn
van verdergaande internationalisering en integratie.
Eventueel kan dit als uiterste consequentie hebben dat de internationale opstelling anders
moet worden.



RECREATIE EN TOERISME
Recreatie en toerisme moet als economisch activiteit worden bevorderd.
Grote toegankelijkheid van natuurgebieden bevordert de beleving van natuurwaarden.
Het reserveren van natuurterreinen voor uitsluitend beherende instanties moet zoveel
mogelijk worden vermeden.

AMBTENARENBELEID
Het ambtelijk apparaat als dienstverlener aan de burger moet geen extra privilege hebben
boven de burgermaatschappij.
De benoeming van ambtenaren moet op kwaliteit en niet op politieke gezindheid geschieden.
Een verdere groei van het ambtenarencorps moet worden vermeden. Vermindering kan zelfs
wenselijk zijn.

WERKGELEGENHEID
Het scheppen van werkgelegenheid met als inzet uitkeringsgelden Lp.v. subsidies moet
worden bevorderd, zo mogelijk in corporatief verband; mits niet in oneigenlijke concurrentie
met het particuliere bedrijfsleven.

LANDBOUW EN VOEDSELVOORZIENING
De vraag is niet meer hoe, maar of de landbouw na het jaar 2000 nog zal overleven als
volwaardige bedrijfstak.

Een strategie van sane ring met repressieve middelen, teneinde daaruit als residu een
duurzame landbouw in ecologische zin te behouden, moet worden afgewezen.
Een volledige heroverweging van het te voeren beleid is dringend nodig.
De landbouw, nu nog garant voor circa 500.000 arbeidsplaatsen verdient vooral in de primaire
sector aile aandacht voor een overlevingstrategie.
Vanwege de geopende buitengrenzen van de EU enerzijds en de beheersing van
het produktievolume anderzijds mag worden verwacht, dat steeds meer sectoren binnen de
landbouw zullen worden gefixeerd op levering van produkten tegen wereldmarkt-prijsniveau.
Te verwachten is, dat de prijsschommelingen op de wereldmarkt direct de consument voor
onbeheerste prijsstijgingen kan plaatsen.
Een principiele discussie en stellingname voor wat betreft de wenselijkheid van deze
ontwikkeling is noodzakelijk.
De controle op de voedselketen behoort een taak van de overheid te blijven zeker daar waar
het importgoederen betreft.
Vele jaren heeft de burger geen oog gehad voor de positie van de primaire produktiesector.
Toen men deze herontdekte, voldeed het beeld niet meer aan de nostalgische belevings-
waan. Een beleid gericht op bevordering van een weerbare boerenstand is nu meer dan ooit
noodzakelijk.

NATUURWAARDEN
Het beleid gericht op invulling van de ruimte met natuur als substituut van landbouw moet
slechts mogelijk zijn indien daarvan ook een economische impuls uitgaat.
Landinrichtings-instrumenten met een dwingend karakter moeten worden geschrapt. Be-
stemmingswijzigingen moeten de betrokkenen wettelijke en volledige kompensatie verschaf-
fen.



Scheiding van natuur en landbouw komt en de natuur en de landbouw ten goede.
Zonder een levensvatbare landbouw is de ontwikkeling van het platteland niet gegarandeerd.

WATERSTAAT
De gevolgen van het nalaten van noodzakelijk onderhoud van waterlopen en bedijkingen
moet snel leiden tot inventarisatie om de doelstellingen van waterschappen na te kunnen
leven.

ONDERWIJS
Het onderwijs moet zichzelf kunnen herstructureren tot meer marktgerichtheid. Verdere
schaalvergroting met als gevolg opheffing van de kleinere scholen is niet wenselijk.
Wetenschap en politiek dienen gescheiden te zijn.
Het sponseren van vakonderwijs moet worden bevorderd.
Internationale maatstaven en wetgeving voor onderwijs dienen te worden gehandhaafd.

OUDERENZORG
Afbraak van de ouderenzorg moet worden vermeden.
De maatschappij dient absoluut garant te staan voor de zorg van de ouderen.

JEUGDZORG
Speciale aandacht verdient de zorg voor een maatschappelijk weerbare jeugd op weg naar
volwassenheid in een internationale samenleving. De zorg moet zijn gebaseerd op besef van
verantwoordelijkheid voor de maatschappij van de toekomst.
Een apart ministerie voor jeugdzaken dient te worden overwogen.

TENSLOTTE
Dit is geen programma met grote en goedkope woorden, ook niet met aparte verzinsels. Hier
staan gewoon een aantal programmapunten bij elkaar waarvoor het de moeite waard is om
zich de komende regeerperiode in te zetten.

Ais u dit ondersteunt verzoeken wij u voor minimaal f 50,-lid te worden. Ook kunt u eventueel
een gift storten op rekening 930273605 t.n.v. ADP. Wij rekenen op uw steun bij de komende
Kamerverkiezingen van 3 mei 1994.

L. Zomer
J.H. Geschiere



AD"- De overheid een dienende taak heeft in plaats van een heersende.
- Onze rechtstaat moet worden gehandhaafd en onrecht moet worden bestreden.
- De veiligheid van de burgers moet worden vergroot door een consequente

aanpak van de criminaliteit.
- Het leven al of niet maatschappelijk weerloos, geboren of ongeboren beschermd

moet worden.
- De belastingen verantwoord verlaagd moeten worden.
- Het werkgelegenheidsbeleid er op gericht moet worden dat ook de jongeren

uitzicht hebben op een goede toekomst.
- Bezuinigingen in de gezondheidszorg niet ten koste mogen gaan van patienten

en verzorgend personeel.
- De landbouw, die zorgt voor ons voedsel, in stand moet blijven en door

prijsvorming recht heeft op een inkomen.
- De kwaliteit van het onderwijs niet mag worden opgeofferd aan schaalvergroting.
- Er een ander gestructureerd vreemdelingenbeleid moet komen.
- Ontwikkelingshulp alleen moet worden gegeven aan effectieve, doelmatige

projecten en niet aan antidemocratische landen.
- Criminele buitenlanders moeten worden uitgewezen.
- Een goede krijgsmacht een Nationaal belang behoort te zijn.
- De algemene regelgeving voor de vermindering van de mobiliteit niet ten koste

mag gaan van het platteland.
- De markteconomie een zaak is van particulier initiatief.
- De bejaarden recht hebben op onze zorg.
- De milieuvervuiling effectief moet worden bestreden.
- Het gezin de hoeksteen van de samenleving is.
- Het voorzieningenstelsel reeds te ver is uitgehold.
- Misbruik van uitkeringen moet worden bestraft.
- Oat er grenzen zijn aan genetische manipulatie.
- De subsidies te gemakkelijk worden verstrekt aan twijfelachtige doelen.
- Wij in vrijheid moeten kunnen leven.
- De ADP hier wat aan moet doen.

Ais dit ook Uw mening is, en die telt bij ons, wordt
dan lid van de Aigemene Democratische Partij.
Een eerlijke partij voor een eerlijk Nederland.
Voor minimaal f 50, - per jaar bent U allid.
Banknr. S.N.S. 93.02.73.605 t.n.v. ADP Gironr. S.N.S. Groningen 31.00.31. t.n.v. ADP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - -
Ja, ik word lid van de Aigemene Democratische Partij.

Naam:

Woonplaats:

Telefoon:

Gelieve deze bon op te sturen aan het secretariaat:
Mevr. J. Zijlstra, Stadsweg 4, 9918 PN Garrelsweer (Gr.) 05967 -2319.



Wij willen als:
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Stemt daarom op 3 mei a.s.ADP
Belt ~ ~ ~ ~ Z'eIt ~a49


