Wat SOLIDARITEIT BOERENPARTIJ wil:
Urgentieprogramma 1994
1. De eerste taak van een regering is te trachten de veiligheid van de
bevolking te waarborgen. Naleving der bestaande wetten zodat de
staatsburger niet alleen plichten maar ook rechten krijgt en bescherming
wordt geboden voor persoon en bezit. Misdaad mag niet lonen. De
dader mag niet beter af zijn dan het slachtoffer.
2. Afschaffing van P.B.O.'s. De regering mag het landbouwschap niet
langer zien als vertegenwoordiger van de Agrarische bevolking. Zij is
niet democratisch verkozen door de bedrijfsgenoten.
3. Het Drugsprobleem eindelijk eens aanpakken, ter bescherming van de
jeugd en ter bestrijding van de misdaad die er uit voortvloeit.
4. Onafhankelijke rechtspraak, vereenvoudiging van de civiele rechtspraak,
rechtskundige hulp niet altijd verplicht stellen, kortere procedures. De
rechters dienen minder waarde te hechten aan de psychiaters en
advocaten, vormfouten ter plekke ongedaan maken.
5. Politieke figuren die grote fouten hebben gemaakt niet terugsluizen naar
politieke of openbare functies elders.
6. Handhaving van de dienstplicht voor jongens en meisjes + 6 maanden.
Daarnaast een krachtig beroepsleger.
7. Begroting sluitend maken door besparing op overheidsuitgaven en niet
door belastingverhoging. De zwaarste lasten op de breedste schouders.
Hoge salarissen worden vaak niet verdiend, ze nemen het of het wordt
hun gegeven.
8. Vrijere woningbouw om de woningnood op te lossen en de werkgelegenheid in de bouwsector te waarborgen.
9. Openluchtrecreatie in het landelijk gebied naar het voorbeeld van de
"Stichting Vrije Recreatie" oftewel kamperen bij de boer.
10. Goede sociale voorzieningen, maar tevens controle en strafbepaling op
misbruik, daarvan verruiming van het begrip passende arbeid.
11. Belasting Vrije voet voor elk inkomen, tot een bedrag dat gelijk is aan ht
wettelijk minimum loon, zodat een ieder de gelegenheid heeft, eerst in
eigen onderhoud te voorzien, geen loonbelasting op overuren. Alle
heffingen die ingesteld zijn of worden moeten een doelbelasting zijn.

12. Loonsverhogingen, vakantie-toeslagen enz. niet in procenten, maar voor
iedereen in gelijke netto bedragen, soepeler regeling van werktijden.
Werknemers meer betrekken bij de leiding en werking van bedrijven, als
er winst is goede winstuitkering, gaat het minder goed desnoods enkele
uren langer werken. Verschil tussen bruto en netto loon moet kleiner
worden. Winkelsluitingswet soepeler hanteren.
13. Ontwikkelingshulp alleen via missie- en zendingsposten en andere
terzake kundige en solide organisaties. Artsen zonder grenzen, Rode
Kruis enz., zo mogelijk met inschakeling van Nederlandse produkten en
kennis.
14. Hulp aan vluchtelingen ter plaatse of in de regio, dat is beter dan alle
vluchtelingen naar Nederland te laten komen, ook al om moeilijkheden
en teleurstelling in de toekomst te voorkomen. De V.N. kan indien nodig
zorgen voor een veilige zone in gebieden waar een vluchtelingenprobleem is of dreigt. Het asielbeleid dient gericht te zijn op een tijdelijk
karakter.
15. Het Buitenlands-beleid afstemmen op de ons bevriende landen met een
eigen Nederlandse inbreng ook in V.N. verband.
16. Geen volledige samensmelting van landen in Europa, wel goede samenwerking. Beëindiging van een E.E.G. en subsidie-beleid dat vele Nederlandse bedrijven ten gronde richt door concurrentievervalsing en fraude.
17. In de landbouw gemengde bedrijven stimuleren en in stand houden,
financieel minder kwetsbaar en via wisselbouw beter voor grond en
grondwater. In de toekomst afschaffen van quota, oprichting van
melkbank voor starters. Herziening van het subsidie-, mest- en papieren
maatregelen-beleid.
18. Geen vruchtbaar land braak leggen, zolang 2/3 deel van de wereldbevolking nog honger lijdt, overschotten aanwenden voor rampen, vluchtelingen en hongersnoden.
19. Geen uitbreiding van kernenergie zolang er geen oplossing is voor het
afval. Geen produkten op de markt laten brengen die in de natuur niet of
nauwelijks afbreekbaar zijn. Als brandstof voor motorvoertuigen dient het
gebruik van aardgas, biodiesel en alcohol verder gestimuleerd en
ontwikkeld te worden. Als energiebron biogas, wind, water en zon.
Hergebruik van afvalstoffen.
20. Afvalwater van huizen en boerderijen die niet op de riolering zijn aangesloten binnen enkele jaren laten lozen via het S.B.P. systeem of rietveld
methode. Bestaande rioleringen uitbreiden met gescheiden systeem voor
regen- en afvalwater.

21. Nederland is gebaat bij een goed visserij-beleid. Vangstbeperkende
maatregelen dienen tot een absoluut minimum beperkt te blijven. Quota
eerlijk verdelen.
22. Vrije pacht en pachtprijzen naar het model van Duitsland, tussentijds
eventueel te corrigeren in verband met de hoogte van de prijzen in de
landbouw.
23. Alle vormen van onderwijs moeten voor iedereen toegankelijk zijn;
Vrijheid van Onderwijs. Niet eindeloos fusies doorvoeren. Een Vrij Radioen T.V. bestel met eigen verantwoordelijkheid van de omroepen en recht
van weerwoord. Ook commerciële T.V. en radio moet mogelijk zijn in
Nederland
24. De ouderen dienen blijvend verzekerd te zijn van goede voorzieningen,
met garantie dat ze niet het slachtoffer worden van terreur of misdaad.
25. Alle wegenbelastingen bestemmen voor de aanleg en verbetering van
wegen, parkeergelegenheden en fietspaden. De inning moet zo zijn, wie
het meeste rijdt ook het meest betaald. Spreiding van industrie en goede
wegen en verbindingen met onze exportlanden. Het openbaar vervoer
dient veilig, zakelijk en concurrerend te zijn.
26. Opheffing en samenvoeging van gemeenten, waterschappen enz.,
slechts wanneer de betrokken inwoners of ingelanden dit zelf wensen.
27. Gezondheidszorg voor iederéén betaalbaar houden. Huisartsenpraktijken
niet te groot laten worden, en voor bereikbare vervanging zorgen tijdens
vakanties en weekeinden. Meer artsen en specialisten en tandartsen
opleiden. De zgn. Tropen-chirurgie bij huisartsen aanmoedigen. Een
ombudsman aanstellen voor eventuele klachten van en voor artsen en
specialisten en voor steekproeven over medicijnen en declaraties.
Eerbied voor het leven.
28. Bestrijding en voorkoming van kartelvorming, dit geldt ook voor bindende
prijsafspraken binnen een bepaalde bedrijfstak. Beperking van subsidies
en toezicht op de besteding daarvan. Streven naar leefbare dorpen en
zorgen voor passende woonruimte voor de natuurlijke aanwas. Soepeler
toepassing van bestemmings- en streekplannen en vestigingseisen. De
steden en dorpen leefbaar houden door bij bestemmingsplannen meer
rekening te houden met hobby-, speelruimten, clubgebouwen of ontspanningscentra op de hoek van de straat, ook voor voldoende woonruimte voor studenten en jongeren. Een ieder die zich op Nederlands
grondgebied bevindt zal zich behoorlijk en duidelijk moeten kunnen
legitimeren.

29. Het zelfbeschikkingsrecht van Naties respecteren, bij agressie tussen en
in soevereine staten snelle en duidelijke interventie onder leiding van de
V. N. De Nederlandse Antillen dienen een vorm van zelfbeschikkingsrecht te krijgen.
30. Alle andere zaken en problemen die niet genoemd zijn in dit verkorte
verkiezingsprogramma, zullen we naar eer en geweten toetsen aan ons
beginselprogramma en daarna een eerlijke en rechtvaardige beslissing
nemen. Bij het nemen van maatregelen die de belangen van burgers,
boeren, vissers of andere groeperingen raken, zal Solidariteit Boerenpartij eerst overleg plegen met de betrokkenen, vrije organisaties of vakbonden. We zullen steeds voor ogen houden: "Wat gij niet wilt dat u geschied, doe dat ook een ander niet".
Als u het met deze punten ongeveer eens bent, geef het aan uw buren, laat
het lezen aan uw vrienden, kopieer het, stuur het aan uw familieleden. Laten
we samen solidair zijn voor een Vrije en Veilige Wereld waarin het goed
wonen is, en er een toekomst is voor onze kinderen. Solidariteit staat er
voor dat we schouder aan schouder zullen staan, werkgever en werknemer,
schoolmeester en huisvrouw, dominee en vakbond, A. 0. W. 'er en W.A. 0. 'er.
Laten we samen er voor waken dat Nederland niet ten onder gaat aan
Bureaucratie en misdaad.

Kontaktpersonen:
D. Guichelaar Parallelweg 56
7782 PG De Krim
P. Koekoek
Riegshoogtendijk 85 7913 TA Hoilveld
J. Platte
Lageweg 32
8085 AZ Doornspijk
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tel. 05247-1203
tel. 05286-1923
tel. 05258-1791

Steun ons door middel van een gift in ons verkiezingsfonds;
wordt donateur of lid van onze partij;
bestel verkiezings- en beginselprogramma's:

Administratie Solidariteit Boerenpartij
Riegshoogtendijk 85, 7913 TA Hollandscheveld, tel. 05286-1923.
Bank: ABN-AMRO Hoogeveen, nr. 57.42.13.104. S.B.P. giro: 334282.
Voor meer informatie c.q. ontvangen van een volledig verkiezingsprogramma: t 3.00 overmaken op giro 334282 t.n.v. S.B.P.

