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Hoofdstuk 1. de dag dat de LWL het levenslicht zag.  

  
Op 7 juni 2004 is door mij opgericht de politieke partij Lijst Willem Lucht (LWL en ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel te Zwolle en door de notaris opgezette en vastgelegde statuten en 
huishoudelijk reglement. 
De LWL is opgericht door Willem Lucht en Joop Hosmar, beide wonende te Zwolle, heeft als 
doelstelling een eerlijker en socialer beleid te gaan voeren met als belangrijke graadmeter: eerlijk 
delen zowel de lasten als de lusten!!  
Een echte sociaal voelende partij, ook voor ouderen!! 
De LWL is een partij voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving alsmede ouden van dagen, dak 
en thuislozen, gehandicapten, arbeids ongeschikten, studenten en al die groepen die eigenlijk tussen 
de wal en het schip bivakkeren en dus overal net buiten vallen!! Ook wil de partij zich inzetten voor 
een veilig Nederland door justitie en politie fors uit te breiden in zowel bevoegdheden als 
manschappen!! De LWL is een partij die niet alleen zegt dat het anders moet maar ook daadwerkelijk 



bij zal dragen aan een verbeterde maatschappij!! De partij die zich onderscheidt van andere partijen 
door geen lidmaatschapsgelden te vragen maar uit donatie's van mensen bestaat, die ook een 
verandering in de samenleving een wam hart toedragen. Immers, in onze doelgroep zijn er velen die 
elke cent moeten omdraaien voor ze hem uitgeven dus heb ik bij de oprichting van de partij besloten 
om geen lidmaatschapsgelden te vragen van onze leden. De partij is dus geheel afhankelijk van giften 
die we van onze mensen krijgen alsmede neemt Willem Tell Copycenter de kosten van het drukwerk 
en porti voor zijn rekening, uitbesteden had bakken met geld gekost en door het in eigen beheer te 

houden worden de kosten zoveel mogelijk gedrukt.  

 

Hoofstuk 2. Bestuur LWL Zwolle: 

  
Het bestuur van de Lijst Willem Lucht ziet er alsvolgt uit: 

  
1. Voorzitter en Oprichter Willem Lucht,  Willem Lucht is de leider en initiatiefnemer van de partij en 
houdt zich bezig met het leiden van de partij, het regelen van bijeenkomsten, het verzorgen van 
nieuwsbrieven, 
communicatie met de pers en radio + tv, het voorzitten van vergaderingen, bijwonen van 
gemeenteraadsvergaderingen, de interne administratie zowel financieel als commercieel. 
  
2. Secretaris en Penningmeester Joop Hosmar, wonende te Zwolle, 
houdt zich voornamelijk bezig met de beveiliging van de voorzitter en medepartijbestuurders. Joop is 
op papier de secretaris alias penningmeester, in werkelijkheid wordt dit werk door de voorzitter 
gedaan 
omdat de 2e man van de LWL als beveiligings beamte functioneert en zich verder inzet in het 
verspreiden van partijfolders en nieuwsbrieven in de binnenstad van Zwolle, het meewerken met 
administratief werk, denkend aan brieven vouwen stickers plakken als de voorzitter hier zelf om wat 
voor reden niet aan toe kan komen, springt Joop in als stand-in. Bovendien bezoekt Joop samen met 
Willem de raadsvergaderingen in Zwolle. 
  
3. Sociaal zwakkeren beleid: Rene Stoel, Rene is net als Frits woonachtig in Zwolle en houdt zich 
voornamelijk bezig met dak en thuislozen, een heel belangrijke doelgroep van de Lijst Willem Lucht! 
Onze partij heeft veel aanhang onder de dak en thuislozen gekregen door voor deze groep op de bres 
te staan en voor ze op te komen en te begeleiden voor een betere leefsituatie. 
  
4. Juridische zaken: Frits van Buel. Frits heeft in het verleden op een advocatenkantoor gewerkt en 
is dus onze juridische adviseur en kontroleert ook altijd de nieuwsbrieven op juridische haalbaarheid 
en typfouten. Tevens houdt hij zich bezig met allerlei zaken van juridische aard. 
  
5. Catering: Ellen Lucht-v.Eden, de echtgenote van oprichter Willem Lucht, houdt zich uitsluitend 
bezig met het verzorgen van koffie en thee en de inwendige mens. Thevens is zij van af het begin bij 
de partij betrokken geweest en helpt mede met de administatieve werkzaamheden alsmede is ze 
lijstduwer van de partij. 
  

 

Hoofdstuk 3. De doelgroepen van de LWL; 

  
Tot de doelgroepen oftewel die mensen waarvoor de LWL zich sterk tracht te maken zijn de volgende 
groepen: Thuis en Daklozen, Arbeidsongeschikten, 
Mensen in de AOW, dus de ouderen, Geestelijk en lichamelijk gehandicapten, 
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mensen met wat voor uitkering dan ook, te denken aan bv bijstandsmoeders 
en gescheiden mensen die hun kinderen niet meer mogen zien, man vrouw situatie's, kinderen en 
wezen die het moeilijk hebben, mishandeling ect, 
en niet te vergeten alle dieren van deze wereld!! Deze laatste groep wordt door vele partijen 
"vergeten" omdat het niet intressant genoeg is om kiezers mee te trekken, doch wij van de LWL 
menen dat onze dieren als medebewoners van onze planeet net zo beschermd dienen te worden als 
de mensen zoals U en ik. Wij streven dan ook naar een totale afschaffing van dierproeven en 
experimenten die talloze dieren een ondragelijke dood te wachten staan ten gunste van de cosmetica 
ect ect. Het is walgelijk en niet acceptabel dat dieren tgv de luxe van de mensen ten onder gaan en 
dient hier dus onmiddelijk een eind toe te roepen!! 

 

 

Hoofdstuk 4. de speerpunten van de partij LWL; 

  
De speerpunten van de partij zijn een sociaal beleid te gaan voeren op een verandwoorde manier en 
voor de betrokkenen die afhangkelijk zijn van een uitkering een garantie te kunnen geven zonder 
angst voor de dag van morgen redelijk door het leven te kunnen gaan. Gedacht wordt aan een 
standaard uitkering voor iedereen van 80% van het laatst verdiende loon voor alle 
bevolkingsgroepen!! Aangetoond moet echter wel worden dat de persoon in kwestie absoluut geen 
kans meer heeft om aan het arbeidsproces te kunnen deelnemen bv vroeggehandicapten, 
arbeidsongeschikten op leeftijd, mensen zonder kans op een baan vinden wij acceptabel dat deze 
groepen zonder angst moeten kunnen leven om hun uitkering kwijt te raken. Het periodiek keuren van 
deze mensen is onzinnig en geld verslindend omdat er toch geen verandering zal optreden in de 
gezondsheidstoestand. Wel is de LWL van mening dat de overheid meer moet doen om jonge 
werkelozen en arbeidsongeschikten weer aan een baan te helpen dmv gerichte omscholing 
met behulp van betrokkene zelf, dus ook luisteren naar de persoon in kwestie die weer aan de slag wil 
en welke richting hij of zij daarmee heenwil. De overheid is verplicht niet alleen hun zin door te drijven 
om zodoende meer mensen aan het werk te krijgen maar te luisteren naar wat er onder deze groep 
mensen leeft en wat ze graag zouden willen gaan doen. De overheid zo verplicht moeten worden 
hiernaar te luisteren na de wensen van de arbeider. 
Indien de persoon in kwestie niet wil meewerken aan het arbeidsproces dient de uitkering te worden 
gekort en na verloop van 4 maanden te worden afgeschaft, om zodoende in een lagere 
bijstandsuitkering te vervallen. 
Ook wil de LWL het banen beleid wijzigen dat wil dus zeggen dat er een maat moet komen per gezin 
wonend op een adres!! Per gezin, getrouwd, samenwonend, zou er dan nog maar 1 arbeidsplek 
moeten worden gevonden en moet het beiden werken worden afgeschaft!! Dit is meestal alleen maar 
ten gunste van nog meer capitalisme en geeft een oneerlijke verdeling aan tussen werkenden en niet 
werkenden! Het kan toch niet zo zijn dat gezin A twee personen werken en gezin B van een uitkering 
moet leven omdat er voor hem geen werk is!! Dit is de waanzin ten top!! Uiteraard moeten diegene die 
hiervoor mee willen werken meer subsidie krijgen van het rijk als lichte compensatie voor het 
inkomensverlies. Voor wat betreft het wonen beleid vinden wij van de LWL dat er meer moet worden 
gekeken naar de gezinssitua 
tie bv met 4 man per gezin een eengezinswoning met 4 slaapkamers moet kunnen betrekken en niet 
zoals de waanzin van nu dat bv een eenspersoonshuishouden een woning krijgt met 4 slaapkamers!! 
Dit is tropenkolder en geeft weer een oneerlijke verdeling van de woonsituatie's 
per gezin af. Verder willen wij als christelijke partij het gezin weer hoeksteen maken van de 
maatschappij en zijn wij van mening dat kinderen best in huis kunnen blijven wonen totdat ze zelf 
gaan trouwen en niet zoals nu het geval is al op je 16e jaar het huis uit om alleen te gaan wonen, dit 
doet het woningaanbod in Nederland geen goed en draagd niet voldoende bij aan de woningnood. 
Uiteraard willen wij studenten die voor hun studie buitenshuis wonen de gelegenheid bieden te gaan 
samenwonen in daarvoor ingerichte 
studentenflats waar een ieder toch een plekkie heeft om zich terug te trekken om te studeren. Wij zijn 
verder voor een verharding van justitie dwz zwaardere straffen, het onmiddelijk afschaffen van 
proefverloven, bij proefverloven vraag je om problemen, kortom ze leren hun "kuren" toch 
niet af die proefverloven afschaffen omzo de burger een veiliger gevoel te kunnen geven. Verder dus 
zwaardere straffen en een meer lik op stuk beleid! 
Zoals ook het voorkomen van rellen die we hebben gezien bij de huldiging van ajax toen 6 agenten 
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zich zo bedreigd voelden dat ze gevlucht zijn en de bus rijp voor de sloop achter hebben moeten 
laten!!! Dit is een lachwekkende knotsgekke situatie en mag wat de LWL betreft worden afgestraft met 
rubberkogels, stroomstokken, wapenstokken en in het uiterste zou met gebruik moeten kunnen maken 
van machine geweren om de orde hardhandig te herstellen!! Het is toch absurt wat er in Nederland 
gebeurd dat de justitie 
en politie medewerkers gewoon in beeld kunnen komen en zodoende een makkelijke prooi voor 
criminelen zijn en de criminelen met afgeschermde beelden en best betaalde advocaten de handen 
boven hun hoofd worden gehouden!! Dit is WAANZINNIG en te GEK voor enige woorden!!!!!!!! 
Ook de naar onze mening te luxe gevangenissen dienen te worden teruggebracht naar voorbeeld van 
het buitenlandse justitie beleid in de oostblok landen: gevangenissen zonder radio, tv en dergelijke 
luxe die het in de hand werkend van criminaliteit tegen moet gaan dus zwaardere straffen en 
gevangenissen waarvoor ze zijn bedoeld:: straffen ipv in de watten leggen en afschaffen van zg 
verminderingsrekenings vatbaarheid en meer van dat soort bulshitt. Wel streeft de LWL ernaar om 
mensen met psychische problemen 
eerder helpen voor het uit de handen loopt en desnoods onder dwang mee moeten laten doen aan 
projecten gepresenteerd door de regionale RIAGGs 
Dit geld ook voor mensen met verslavingsproblematiek zoals drugs, drank 
en sexverslaving. Er zou een model moeten worden opgezet zoals in het verleden bij de LWL 
voorgestelde S.O.R. (Sex Op Recept) model. 
Waarmee mensen met een sexverslaving door de overheid in staat moeten worden gesteld om met 
geldelijke steun naar de prostituee te kunnen gaan alsmede gelijk mee te werken aan een afkick 
programma zodat er veel ellende en verkrachtingen en erger nog moord moeten worden voorkomen. 
Ook zou er voor drugs en drankproblematiek geld moeten worden vrijgemaakt om mensen onder 
dwang en begeleiding van hun verslaving af te krijgen wat uiteindelijk zal leiden tot een verdraagzaam 
leven van de persoon in kwestie en een verdere terugloop van criminaliteit. Dus de overheid zou een 
tijdje financieel moeten meelopen met client en dat client daar tegen oversteld definitief van de 
verslaving af te komen en te blijven!! De LWL streeft ernaar 
voor een eerlijker delen beleid dwz de breedste schouders de zwaarste lasten, goede sociale 
voorzieningen OOK voor AOW ers en gehandicapten die aangewezen zijn op de WVG voorzieningen!! 
Niemand heeft om een handicap gevraagd en je moet er maar oud mee zien te worden!! Gezien de 
verharding van de samenleving en het meer van ikke ikke en de rest kan stikke 
vind de LWL dat gemeente en overheid voor de zwakkeren garant moet staan 
met een fatsoenlijk inkomen en goede voorzieningen, dit geld natuurlijk ook voor verstandelijk 
gehandicapten die vaak buiten de bood vallen en niet in verzorgingshuizen kunnen worden 
opgenomen omdat er geen geld is!! Niemand heeft om een handicap gevraagd, je krijgt hem, of niet!! 
Maar voor 
de medemens met problemen is de overheid en gemeente verplicht in onze ogen goede maatregelen 
te treffen die de leefbaarheid vergroten ook voor de in onze ogen vaak weggestopte bejaarden dienen 
verbeteringen te worden aangebracht, kortom meer inspraak voor de persoon in kwestie!!! De LWL is 
verder voor een strenger asiel beleid dus niet maar iedereen naar Nederland halen omdat de 
Nederlander te beflikkert is om het vuile werk te doen, dit dient keihard te worden aangepakt alsmede 
het hierheen komen van z.g. 
politieke vluchtelingen!! Een strenger asiel beleid is nodig daar anders de normen en waarden van de 
nederlander in het geding komt zie bijvoorbeeld 
de uitbreiding van moslimscholen en moskeeen!! Nederland moet zuinig zijn met het culturele erfgoed 
en het niet laten verkwanselen zoals dat nu op grote schaal gebeurd en gebeurd is!!! Ook dient de 
reintegratie te worden bevorderd en iedereen die terug kan naar land van herkomst dan ook 
daadwerkelijk te worden teruggestuurd zonder oprotpremie's en behoud van uitkering en meer van dat 
soort fraais, dit is brokkenbeleid en zal leiden tot 
een verhoging van de staatsschuld en het verder in de hand werken van criminaliteit en 
mensensmokkel!! We kunnen, hoe graag ook de LWL zou willen, niet de hele wereld redden en we 
moeten eerst eens in ons eigen land aan de slag gaan met het opknappen van achterstandswijken, 
het bestrijden van terreur in de wijken, bende's, chantage's enz enz enz enz. Laat de overheid hier 
EERST eens wat aan doen voor we over de grenzen gaan kijken 
en laten we zorgen dat de onderwereld aan banden wordt gelegd dmv het bevriezen van tegoeden, 
het tegengaan van witwaspraktijken ect ect. 
Iedere nederlander dient belasting te betalen naar vermogen en dus ook de onderwereld eens flink 
aanpakken!!! Kortom welke vorm van misdaad ook keihard aanpakken en het weloverwegen van het 
invoeren van de doodstraf!! 



 

 

Hoofdstuk 5. Nieuwsbrieven van de LWL;. 

  
Zoals U van ons gewent bent komt de LWL maandelijks met een nieuwsbrief naar buiten waarin 
gerapporteerde misstanden in den lande aan de kaak worden gesteld en worden aanbevelingen 
gedaan om de overheid tot steun te zijn hun beleid aan te passen en te verbeteren, dat dat soms hard 
nodig is hebben we hierboven wel kunnen lezen. Ook worden er op de nieuwsbrieven van de LWL de 
eventuele activiteiten bekend gemaakt en is er natuurlijk ook locaal en regionaal nieuws!! De 
nieuwsbrief kent een oplage van rond de 200 stuks en word alsvolgd verdeeld verzonden: 120 per 
post, naar alle partijen 
in Den-Haag, alle omroepen comercieel of publieksomroepen. 25 stuks per fax naar diverse kranten 
en locale omroepen alsmede huis aan huis bladen. 
Ook heeft de LWL een eigen verslaggever die als eerste het nieuws van de LWL krijgt en ook de 
partijcongressen van de LWL zal bijwonen. De rest worden luk raak verspreid aan kennissen en 
bedrijven die de LWL een warm hard toedragen! Nieuwsbrieven zijn altijd te krijgen op het LWL 
secretariaat 
en kunt U alle nieuwsbrieven krijgen die totaan heden zijn uitgekomen, U hoeft maar te vragen en wij 
zenden U het gevraagde toe!! Het partijprogramma die U nu onder ogen heeft wordt op eenzelfde 
manier gedrukt en verspreid als de nieuwsbrieven maar de oplage is vele malen hoger om dat de 
vraag groter is. Daar we onze eigen drukkerrij hebben, Willem Tell 
Copycenter worden de kosten beheersbaar gehouden, uitbesteding van al die 
copieen zou een ongesubsidieeerde partij die geheel van giften afhangkelijk is 
is voor ons onbetaalbaar!!! Verder kent de LWL geen ledengeld omdat wij een partij zijn voor hen die 
toch al elke cent moeten omdraaien voor ze hem kunnen uitgeven, onderscheid de LWL zich van 
andere partijen!! 

 

 

Hoofdstuk 6. LWL op Internet; 

  
Uiteraard heeft de LWL een eigen Internet rubriek en wel op de volgende 
webside: WWW.LWL.LOKALEPARTIJ.NL  Hierop kunt U alles lezen over wat er ook maar met de 
LWL te maken heeft, de history, alle nieuwsbrieven die tot nu toe verschenen zijn, het optreden bij 
Man Bijt Hond, partijnieuws 
en overig nieuws van andere partijen alsmede gemeenteraadsnieuws. 
Sinds kort is het ook mogelijk LWL artikelen te bestellen via het Internet denkend aan pennen, petjes 
en T-Shirts met onze partij naam erop!!! 
Dit geweldige initiatief is geheel in handen van onze expert op internet gebied 
De webmaster en is de LWL dan ook heel dankbaar voor elk uurtje werk dat hij belangenloos werkt 
voor de LWL!! We hopen dan ook nog lang met hem samen te mogen werken en de onkosten die 
door hem gemaakt worden worden uiteraard vergoed!! Als bestuursvoorzitter en schrijver van dit 
partijprogramma hoop ik van ganse harte dat hij nog lang LWL er zal blijven en zodoende er mede 
voor te zorgen dat we in 2010 wel weer mee kunnen doen met de gemeenteraadsverkiezingen en dan 
ook zetels zullen halen!! 
De naamsbekendheid van de LWL is dankzij hem dan ook gigantisch gestegen!! En we hebben een 
graadmeter waain tezien is hoeveel de site bezocht wordt. Kortom voor alle aktiviteiten en 
nieuwsbrieven alsmede LWL aktie's kunt U niet zonder de LWL site op het Internet!! We noemen nog 
even de naam zoals U die precies dient in te voeren op de zoekbalk om gelijk kontakt te 
krijgen:: WWW.LWL.LOKALEPARTIJ.NL 
Als U dit precies zo overneemd en doorverteld komt U op onze site terecht! 
Een Site die de moeite waard is om geregeld te bezoeken want onze site is elke dag vers en elke dag 
met nieuws van de dag en geen weken oud nieuws! 
Ook is er een POLL die kan worden gedaan of met voor of tegen de doodstraf is, en worden er 
geregeld vragen gesteld waarin de bezoeker kan antwoorden dmv te klikken op de onderwerpen!! Ook 
is er een Gastenboek 
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waar iedereen vragen kan stellen en opmerkingen kan plaatsen!! Kortom een SITE die de moeite 
meer dan waard is en het regelmatig bezoeken ervan gerechtvaardig is!! 

 

 

Hoofdstuk 7. onze slogan; 

  
De partij heeft van af het begin van bestaan op 7 juni 2004 een partijleus die 
alsvolgt heet: Niet Links Niet Rechts maar Recht Door Zee !!!! 
Met andere woorden: links en rechts geleuter is achterhaald en de burger heeft belang bij eerlijke en 
direkt to the point politiek, zonder achterkamertjes, maar met inspraak van de burger waarnaar de 
partij ook daadkrachtig naar zal luisteren en uitvoeren, kortom U bent de baas en wij doen wat U wilt!! 
Links tegen Rechts of andersom, het is achterhaald en ouderwets en niet meer van deze huidige tijd. 
Deze tijd waarin de misdaad hoogtij vierd is een recht toe recht aan beleid nodig waarin de burger 
inspraak heeft en ook mede zal beslissen in partijstandpunten!! Zelfs Rita Verdonk is het met de LWL 
eens, zij heeft de slogan ook al eens gebruikt, dus een leus die wel degelijk een betekende rol kan 
spelen in Nederland. Het roer moet om!! 180 graden wel te verstaan en daarin kan de nu monddood 
gemaakte burger weer aktief bij betrokken worden!! Dat dat een heel belangrijk LWL standpunt is 
spreekt uiteraard voor zich!!! 

 

 

Hoofdstuk 8. onze ambitie's; 

  
Onze ambitie's zijn natuurlijk op den duur mee regeren of dit nu locaal in de zwolse gemeenteraad is 
of landelijk in de 2e kamer: De LWL heeft mankracht en kennis genoeg om mee te regeren alleen niet 
het benodigde geld!! En dat is jammer want wat wij aan ideeen hebben niet alleen voor Nederland 
maar ook voor de wereldvrede zijn niet voor de poes en kunnen o.a. bijdragen aan een stabiele vrede 
in het Midden Oosten en de overige brandhaarden (Irak) enz. 
De LWL heeft bij monde van de voorzitter 2 brieven verstuurd naar Premier Balkenende en Koningin 
Beatrix voor steun om te gaan onderhandelen 
tussen Israel en Libanon betreffende het LWL Midden Oosten Peace Conference te organiseren!! 
Hierin worden plannen en voorstellen gelanceerd 
die bij zullen dragen een stabiele vrede te verkrijgen tussen Joden en Palestijnen en het oprichten van 
een eigen Palestijnse Staat met Jeruzalem als Hoofdstad van Palestina!! De Gaza strook en de 
Golanhoogte zullen dan worden omgedoopt de nieuwe staat Palestina met een eigen regering en een 
eigen hoofdstad die jeruzalem zal heten en Israel zal dan Tel-Aviv als hoofdstad kunnen krijgen. 
Alleen door een concreet voor ieder mee te leven voorstel zal de vrede kunnen waarborgen en een 
onmiddelijk einde maken aan elke vorm van geweld en een definitieve ontmanteling van alle strijders 
onderling!! Elke dode is er een teveel en elke bom is een zinloze verspilling van huizen en materiaal, 
er moeten nu spijkers met koppen geslagen worden en de VN en de Veiligheidsraad, die nu nog aan 
Amerika's leidraad lopen, 
zullen nooit bereiken wat ons voorstel wel bereiken zal!! Zo kan U zien dat de LWL niet alleen in 
Nederland aktief is maar zich wel degelijk bemoeid met 
buitenlands beleid!! Verder moet het z.g. Veto Recht worden afgeschaft en moet elk land even veel 
stemrecht krijgen!! Alleen zo kan men spreken van een echte "neutrale" veiligheidsraad en Verenigde 
Natie's, waarvan nu geen sprake is!!! 

 

 

Hoofstuk 9. gegevens LWL enz enz; 

  
Uiteraard is de Lijst Willem Lucht dag en nacht bereikbaar voor Uw problemen zullen we dan proberen 
oplossingen aan te dragen en er toe bij te dragen tot een comfortabele leven zoals een ieder 
fatsoenlijke burger verdiend! Dit is geen optie maar zou de normaalste zaak van de wereld moeten 
zijn!! De LWL kunt U altijd bellen 24 uur per dag, 7 dagen per week 
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naar 038-4544143 en als er daar niemand is dan krijgt U de melding om nummer 06-29444249 te 
bellen waarop wij 99% van alle oproepen bereikbaar zijn. Uiteraard is alleen het 06 nummer van 
toepassing als er op de vaste aansluiting niemand aanwezig is!! Schrijven kunt U ook met al Uw 
vragen en wensen naar Lijst Willem Lucht, Meidoornlaan 24, 8024 AX  Zwolle. 
Hier kunt U een partijprogramma aanvragen, nieuwsbrieven enz enz. 
wilt U van deze service gebruik maken zorg dan wel voor een voldoende aan Uzelf gerichte en 
gefrankeerde enveloppe te sturen enwel voor het Partijprogramma wordt 3x een postzegel van 44ct 
berekend, nieuw tarief post, en 1x 44 ct voor een nieuwsbrief. Laten wij ons allen aan deze regels 
houden zodat een en ander betaalbaar zal blijven voor ons allemaal!! 
De LWL is geheel afhangkelijk van giften en donatie's van diegenen die de LWL een warm hard toe 
dragen!! Uiteraard staan we ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer:  opzoeken 
willem...... 
Uiteraard kunt U op onze Site op de hoogte blijven van alle LWL aktie's 
en verdere aktiviteiten: WWW.LWL.LOKALEPARTIJ.NL 

 

 

Hoofdstuk 10. de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 in Zwolle; 

  
Helaas zijn we er niet in geslaagd om een gemeenteraadszetel te bemachtigen tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 in Zwolle!! Al het voorafgaande werk, het 
geinvesteerde kapitaal van 1600 euro, alle campagne 
aktiviteiten waaronder het verspreiden door heel zwolle van onze campagne folder waarvan er 10.000 
zijn gemaakt en verspreid hebben helaas niet geleid tot voldoende stemmen!! De LWL haalde er 323 
en dat is natuurlijk mooi, menig amateurvoetbalclub zou blij zijn met zo'n bezoekersaantal, maar het 
was bij lange na niet genoeg:: 1400 stemmen hadden we moeten hebben voor 
een zetel in de raad, en dat terwijl de verwachtingen zo hoog gespannen waren en we er vanuit 
gingen 5 of meer zetels te halen, gezien de peilingen 
en natuurlijk de gemeentelijke stemwijzer waarin we de grootste partij van Zwolle zouden worden, wat 
tot kamervragen leidde van de CristenUnie van: 
Dat kan nooit!!!??? Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat we uiteindelijk 
op 323 zijn uitgekomen, een enorme domper die mij weer met beide benen op zwolse bodem deed 
belanden na het enorme verlangen weer terug te keren in de maatschappij, weer een rol van 
betekenis te kunnen spelen voor de medemens werden op die bewuste avond de grond in geboord!! 
Iets wat ik nog elke dag jammer vind en elke dag vraag ik me dan ook af hoe het zo heeft kunnen 
lopen, de grootste in de stemwijzer maar de kleinste bij de uitslag?? 
Hoe kunnen de mensen toch op het laatste moment zo veranderen als ze daadwerkelijk de stemknop 
indrukken is dus een onopgelost raadsel!! 
Echter zullen wij er samen  voor zorgen en ook als mijn gezondheid het toelaat en de financiele 
middelen aanwezig zijn, zal ik er alles aan doen om zeker weer van de partij te zijn bij de komende 
verkiezingen in 2010 te Zwolle. 
We zullen er echt alles voor uit de kast halen om dan wel zetels te halen! 
Natuurlijk moet er een woord van dank worden uitgesproken aan diegene die wel op ons gestemd 
hebben, 323 personen, en natuurlijk alle medewerkers van de LWL die belangeloos hebben 
meegeholpen de LWL bekendheid te geven!! Dat het niet genoeg was lag niet aan onze mensen maar 
de onbekendheid van de LWL heeft ons toen de das om gedaan!! Iets waar we de komende 
verkiezingen in 2010 met een enorme goede internet site zeker meer bekendheid zullen krijgen!! Dus 
mensen wanhoop niet, de LWL gaat door voor U!!! en hopelijk ook met U !!! De LWL is wel gewond, 
maar niet verslagen en we zullen zeker terugkomen in 2010. Tot het zover is kunnen we 
een bemiddelende rol spelen tussen burger en overheid en ideeen aandragen die U vaak in de 
nieuwsbrieven heeft kunnen lezen. Uiteraard moet ik nog een ding bekennen:: Het toegezegde 
bijwonen van gemeenteraadsvergaderingen is op 1x na niet voldaan, dit kwam door allerlei familie 
kwestie's en mantelzorg 
en het zorgen voor eigen vrouw ten grondslag. Ik bied hiervoor terecht mijn 
excuses aan en hoop na de vakantie's zo begin oktober ook daadwerkelijk aanwezig te zullen zijn 
zoals beloofd aan de 323 kiezers op de verkiezingsavond!! Ik geef eerlijk toe hierin gefaald te hebben 
maar had gewoonweg niet de tijd om ze bij te wonen maar zal beterschap beloven, zoals ik verplicht 
ben aan onze achterban!! 
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Hieronder nogmaals de officiele uitslag van de 

Verstrekte adviezen van de verkiezingswijzer. 
 

Tot nu toe zijn 24449 adviezen verstrekt. 
Hieronder in absolute aantallen een overzicht naar welke partijen ze zijn gegaan. 
Voor alle duidelijkheid, de StemWijzer is geen politieke barometer of opiniepeiling. 
De werkelijke uitslag van de verkiezingen zal waarschijnlijk een heel andere zijn. 
Partij Verstrekte adviezen 
 
CDA                                                  2425 
ChristenUnie                                      788 
D66                                                   2644 
GroenLinks/De Groenen                  834 
LEV-06                                             1062 

Lijst Willem Lucht                          5309 
PBZ                                                   1284 
PvdA                                                    908 
SP                                                      3094 
Swollwacht                                        3308 
VVD                                                   2793 

 

 

Hoofdstuk 11. Ten slotte; 

  
Dat de LWL een sociaal cristelijke partij is heeft U in ons programma kunnen lezen, doch waar 
mensen zijn zijn natuurlijk meningen en die zijn van grote waarde voor de LWL!! Dus als U zich 
betrokken voelt bij een daadkrachtige en eerlijke partij voor de minima, schroom dan niet en verkondig 
Uw mening aan ons!! Draag punten aan die voor ons allen belangrijk zijn te denken valt aan 
criminaliteits bestrijding, het opknappen van achterstandwijken, goede sociale voorzieningen, goed 
onderwijs, het herstellen van de bijbel in elke klas 
het in stand houden van het Nederlands erfgoed en rijkdommen, als U echt verandering wilt en niet 
alles meer pikken wil van de huidige partijen die er alleen zitten voor stemmetjes belang en 
partijpolitiek sluit U dan NU aan bij de LWL!! Wat kost het namelijk helemaal niets!! De LWL kent geen 
contributie 
en wordt door mij zelf voor 99% in leven gehouden en is voor de rest afhangkelijk van donatie's en 
steungelden en dus geen subsidie krijgt van gemeente en overheid, kunt U wel nagaan dat het geen 
vetpot is!! Elke steun 
in welke vorm dan ook is welkom!! Uiteraard bent U van harte welkom voor een functie in ons bestuur 
en bent U van harte welkom bij een partij die er echt voor de gewone man is en blijft!!! Kom erbij, 
hoemeer zielen hoemeer vreugd en staks in 2010 meer stemmen!! Ziet U niets in een functie binnen 
de LWL maar staat U wel achter het gedachtengoed van de LWL dan kan U de LWL ook financieel 
steunen door een natuurlijk vrijblijvende bedrag over te maken op onze giro rekening 4276015 tnv 
w.lucht ovv lwl bijdrage. Uw bijdrage groot of klein is welkom!! Dus als U ECHT verandering wilt en de 
verschillen tussen rijk en arm drastisch wilt verkleinen, een strenger asiel beleid, een hardere aanpak 
criminaliteit, grotere bevoegdheden politie en justitie steun dan nu de partij en U zult de opvolger van 
Pim Fortuin een steunje in de rug geven!! HELP ons U te HELPEN om een nederland te maken 
eerlijker en rechtvaardiger waar het fijn is om te leven zonder angst voor geweld en criminaliteit wacht 
dan niet langer, de nederlandse bevolking heeft alles veel te lang voor zoete koek geslikt en is het 
meer dan zat gezien de opkomst van Pim Fortuin een paar jaar geleden!! Het is triest dat hij vermoord 
werd anders was de LPF de grootste van nederland geworden!! 
De LWL wil in de voetsporen van Pim Fortuins LPF treden die door een schip zonder kapitein 
stuurloos is geworden en wellicht zal worden weggevaagd bij de komende kamerverkiezingen in 
november 2006. 
De LWL heeft weliswaar niet een kapitein met de uitstraling en het charisma van onze PIM maar heeft 
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wel dezelfde ideeen en wilskracht om dingen te bereiken, en zeg nou eens eerlijk het uiterlijke is toch 
niet zo belangrijk, het landsbelang en een daadkrachtige regering is veel belanrijker!! 
Stem en Steun de LWL, nu kan het nog en we gaan ervoor in 2010 reken daar maar op!!! 

 

Hoofdstuk 12.  disclaimer en copyrigts LWL Nederland; 

  
De LWL is een landelijke partij die er op gericht is uiteindelijk in de 2e kamer te belanden. We zullen 
elk doel hiervoor bevechten als een ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw!!  De LWL is een 
partij voor iedereen toegangkelijk en we sluiten niemand uit op huidskleur en of geloof, zulke onzin 
moet wat ons betreft de wereld uit!! Ook U kunt erbij, schroom niet en meld U aan bij ons, stuur 
vandaag nog Uw aanvraag naar LWL, Meidoornlaan 24, 8024 AX  Zwolle, bellen kan ook op 038-
4544143 of 06-29444249 

of E-Mailen naar willemlucht@cs.com of bezoek de website::www.lwl.lokalepartij.nl 
Wees welkom aan U allen!! Met vriendelijke Groeten; 
Willem Lucht, oprichter en voorzitter van de politieke partij Lijst Willem Lucht opgericht op 7 juni 2004 
en ingeschreven bij de KVK te Zwolle. 
  

p.s. niets mag zonder schriftelijke toestemming van de LWL over genomen worden voor eigen gewin 

of belang!! Op alle plannen en voorstellen rust een copyright op een overtreding hiervan of het lenen 
van ideeen zal met alle juridische maatregelen worden bestreden!! 

  

 

 

Spreekt bovenstaand programma U aan ??? 

  

Neem dan contact op met de partij of klik HIER !!! 

Graag zien wij uw lidmaatschap tegemoet. 

Veel gestelde vragen over stemmen 

  

Â© 2006 by LWL geproduceerd door Willem Tell Copycenter te Zwolle. 
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