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VOORDELEN

 Kennis en ervaring delen
 Gezamenlijke verkiezingscampagne
 Collega lokale partijen, wethouders en raadsleden 

 beter leren kennen
 Profiteren van de financiële kracht van Lokaal-Limburg 
 Samen vertegenwoordigd worden in Provinciale Staten 

 en het Waterschap
 Nieuwe leden ontvangen het boekje 

 ‘De democratie van de straat’.



PLATFORMSTRUCTUUR

Lokaal-Limburg is een platform voor onafhankelijke politiek 
in Limburg. De platformleden behouden hun eigen identiteit, 
zelfstandigheid en de eigen naam. 
Samenwerken in een platform betekent dat je informatie uitwisselt, 
profiteert van elkaars kennis en van de voordelen van een groter geheel. 
Doordat je elkaar beter leert kennen weet je elkaar ook sneller te 
vinden. Vooral bij zaken die de eigen gemeentegrens overschrijden 
kan dat in het belang van de inwoners zijn.

Onafhankelijke politiek staat volgens Lokaal-Limburg voor  
politiek vanuit de gedachte “De Kracht van de Regio”,  
leg besluitvorming zo dicht mogelijk bij de inwoners.  
Wij staan voor kleinschaligheid en de menselijke maat. 

Niet voor niets heeft ruim 33% van de kiezers tijdens de vorige 
gemeenteraadsverkiezingen op een onafhankelijke, lokale partij 
gestemd. Samen staan wij voor de grootste politieke stroming 
in Nederland!



ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ

 Kennis en ervaring delen.

 Op diverse niveaus is overleg mogelijk over politieke vraagstukken,  
 moties kunnen worden gedeeld en de directe link met de eigen   
 provinciale statenleden in Maastricht zorgt voor afstemming met 
 de provincie Limburg.

 Kennis over succesvolle verkiezingscampagnes in heel Nederland  
 wordt door Lokaal-Limburg met het platform gedeeld.

 Collega lokale partijen beter leren kennen.

 Wethouders overleggen met elkaar in een eigen WhatsApp groep, 
 de fractie Lokaal-Limburg en de gedeputeerde Andy Dritty (deputé  
 met onafhankelijke signatuur).

 De fractievoorzitters overleggen met elkaar en de fractie van
  Lokaal-Limburg in provinciale staten in een eigen WhatsApp groep.

 Profiteren van de financiële kracht van Lokaal-Limburg.
  • Tijdens en na de verkiezingen (financiële en strategische steun).
  • Voor herindelingen is een extra potje beschikbaar 
   van € 4.000,00 per partij.



 Door de leden van een lokale partij aan te melden als lid 
 van Lokaal-Limburg en de OSF (geen kosten) ontvangt 
 de partij jaarlijks € 5,00 per lid.

 Een directe ingang en het lokale standpunt uitdragen in 
 de provincie Limburg, met een eigen fractie in Provinciale Staten.

 Een directe ingang en het lokale standpunt uitdragen in 
 Waterschap Limburg, met een eigen fractie.

 Leden praten mee over het verkiezingsprogramma 
 en de lijstvolgorde.

 Gratis abonnement op Locomotie, het magazine over onafhankelijke  
 politiek van de OSF en digitale nieuwsbrieven over onafhankelijke  
 politieke onderwerpen.

 Gratis exclusieve informatie vanuit diverse wetenschappelijke   
 onderzoeken en enquêtes over actuele onderwerpen vanuit 
 het Wetenschappelijk Bureau OSF.

 Nieuwe leden ontvangen het boekje ‘De democratie van de straat’.



LOKALE HELDEN

De kern van de campagne van Lokaal-Limburg is de lokale held. 
Hiermee wordt de lokale politicus bedoeld die het goed doet in zijn 
eigen gemeente. Hij of zij krijgt de kans op een prominente plek op 
de verkiezingslijsten voor provinciale staten, met bijbehorende 
(campagne)ondersteuning.

De Local Hero heeft het alleenrecht om in zijn stad campagne te voeren 
namens Lokaal-Limburg. De lijsttrekker zal zich concentreren op de 
plekken waar geen lokale helden beschikbaar zijn.

Naast de lokale helden hebben de aangesloten leden ook invloed op 
het verkiezingsprogramma en de lijstvolgorde door hun stemrecht 
in de Algemene Ledenvergadering.

Lokaal-Limburg roept kiezers op, om op een lokale, bekende kandidaat 
te stemmen. Dat is onze manier om inhoud te geven aan de kreet 
“Dichtbij de inwoners”.

Gemeentelijke verkiezingen  16 maart 2022
Verkiezingen provinciale staten 15 maart 2023



SAMEN STERK(ER)

Lokaal-Limburg is een platform van onafhankelijke lokale partijen. 
Die onafhankelijke gemeentelijke partijen werken in het platform 
samen, wisselen ideeën en moties uit en leren elkaar beter kennen. 
Vooral bij zaken die de eigen gemeentegrens overschrijden 
kan dat in het belang van de inwoners zijn. 

De onafhankelijke politici kennen elkaar waardoor ze elkaar beter 
weten te vinden.

De eigen identiteit van alle partijen binnen het platform staat centraal. 
Er wordt samengewerkt op basis van gelijkwaardigheid, zonder aantas-
ting van de eigen identiteit. Maar we trekken wel samen op als een 
politiek platform “Eenheid in verscheidenheid”.

Binnen het platform Lokaal-Limburg  geven de lokale politieke partijen 
hun kiezers  gezamenlijk een krachtige stem in Provinciale Staten en in 
het Waterschap. De statenleden en bestuursleden van het Waterschap 
worden aangestuurd door de leden van het Limburgse platform; 
onafhankelijke politiek van onder op!

Lokaal-Limburg is op haar beurt lid van het landelijke platform van de 
Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) die sinds 1999 in de Eerste Kamer 
vertegenwoordigd is met een eigen Senator.



LIDMAATSCHAP
Lokaal-Limburg biedt twee mogelijkheden om lid te worden.

Lokale partijen kunnen lid worden van ons platform. 
U betaalt € 50,00* per jaar en heeft vervolgens 3 stemmen in 
de Algemene Leden Vergadering, naast alle andere voordelen 
van het platform Lokaal-Limburg natuurlijk.

U kunt ook persoonlijk lid worden van ons politieke platform. 
U betaalt € 15,00 per jaar en heeft vervolgens 1 stem in 
de Algemene Leden Vergadering. 

*Partijen die hun leden laten meetellen als leden van Lokaal-Limburg 
en OSF ontvangen jaarlijks een bijdragen van € 5,00 per lid. 
Bij slechts 10 leden is de contributie dus al terugverdiend.

WWW.LOKAAL-LIMBURG.NL


