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‘Wij brengen
het platteland
naar Den Haag’
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GEZOND PLATTELAND
Er komt een stabiel, langjarig en betrouwbaar plattelandsbeleid met een looptijd van tientallen jaren waarin
is vastgelegd wie welke ruimte krijgt in Nederland. Dit
beleid komt tot stand met inspraak van plattelandsbewoners, agrarische en natuurorganisaties, bedrijfsleven, industrie en luchtvaart.

GEZOND ONDERWIJS
Voor alle studenten is een basisbeurs beschikbaar. Er
moet ook in het landelijk gebied goede toegang zijn tot
hogescholen en universiteiten, eventueel via afstands
onderwijs, gecombineerd met lesdagen op locatie.
Dit resulteert op het platteland in nieuwe impulsen.

GEZOND BELEID
BBB wil een Constitutioneel Hof in Nederland. Met de
oprichting van een Constitutioneel Hof kunnen burgers
laten toetsen of een wet in strijd is met de Grondwet.
Het Constitutioneel Hof moet ook de mogelijkheid krijgen om conflicten tussen wet- en regelgeving tussen
verschillende provincies te toetsen.

GEZONDE MAATSCHAPPIJ
Economische gelukszoekers zonder werk en inkomen
worden niet toegelaten of zo snel mogelijk uitgezet
naar eigen land. Nederland neemt alleen aantoonbare
oorlogsslachtoffers of aantoonbaar ernstig bedreigde
mensen op. Het Kabinet zet in op minder immigratie.

GEZONDE BURGERS
Er komt meer waardering voor de mensen in de zorg op
de werkvloer, ook structureel financieel. Er komen ‘meer
handen aan het bed’ in de zorg zodat er ook meer tijd is
voor sociaal contact tussen verplegers, artsen en patiënten/cliënten. Werken in de zorg wordt gestimuleerd.

GEZONDE NATUUR
Natuur en milieu, stoppen niet bij de grens. Er komen
Europese doelstellingen en samenwerkingen bij het be
houd en verbetering van natuur en milieu. Dit in plaats
van bovenwettelijke Nederlandse doelstellingen en eisen.

GEZONDE ECONOMIE
‘Het kwartje van Kok’ moet nu eindelijk maar eens
worden afgeschaft. Met andere woorden: de brandstof
accijnzen moeten worden teruggebracht met dit bedrag.
Dit levert het bedrijfsleven een kostenbesparing op en
de overheid toont zich dan een betrouwbare partner.

GEZOND KLIMAAT
Kernenergie is een schone energiebron. Voor een structurele energieproductie, zonder aantasting van ons
mooie landschap en zonder aanpassing van ons energie
net, kunnen veilige kerncentrales gebouwd worden.
Géén zonneparken en windmolenparken op vruchtbare
landbouwgrond!

