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Poll
50% gaat stemmen
30% weet het nog niet
20% niet

Kom je ook?
 Tuurlijk ga ik stemmen! 
 Ik weet het nog niet
 Nee, helaas

zLaatste oproep!    

BurgermeesterZeist@Zeist Kom allemaal naar de
#gemeenteraadsverkiezingen in #Zeist. Op 3 maart a.s!

BurgermeesterZeist@Carla Er zijn plannen om 
voorzieningen voor jongeren te verbeteren. Daarbij 
willen we de wijk groener maken.

Carla@BurgermeesterZeist Wat gaat er gebeuren in 
#Zeist?

Daan@BurgermeesterZeist Ik mis inderdaad 
voorzieningen voor onze leeftijd. Zou wel een jeugdhonk
willen. 

Daan@Zeist Vetttt, de gemeente wil de overlast 
in de wijk aanpakken. Wie gaat er mee stemmen?

    [zChat] 

 http://Zeist.kieskompas.nl
 www.zeist.nl > politiek > verkiezingen

    [zLinks] 

;-)
Daan@Karin Tot woensdag! 
Vergeet je identiteitsbewijs niet!

Re@Daan Ik ga zeker 
mee! Ik wil meer groen 
in de wijk!

Daan@Karin Ja, daar gaan ze 
zeker aandacht aan besteden.

Re@Daan Op de website ziet 
het er allemaal veelbelovend uit. 
Check: www.zeist.nl.
Tot woensdag!

[me]
He gast! Ben 
erbij! Waar kan je stemmen?

[Daan]
Op veel 
verschillende 
plekken. Check de website!

zeistLink
Stemblog, inwoners stemmen op 3 maart!

Jij toch ook?
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Dit is een uitgave van de gemeente Zeist
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zeistLink
Stemblog, inwoners stemmen op 3 maart!

BurgermeesterZeist@Zeist Kom allemaal naar de 
#gemeenteraadsverkiezingen in #Zeist. Op 3 maart a.s.! 

BurgermeesterZeist@Carla Er zijn plannen om het 
groen en de voorzieningen voor jongeren te verbeteren.

Carla@BurgermeesterZeist Wat gaat er gebeuren in 
#Zeist? 

Daan@BurgermeesterZeist Voorzieningen voor mijn 
leeftijd zijn zeker welkom. Wil wel een jeugdhonk. 

Daan@Zeist Vettt, de gemeente heeft aandacht voor 
de jongeren in #Zeist. Wie gaat er mee stemmen? 

Daan@Karin Tot woensdag! 
Vergeet je identiteitsbewijs niet!

zLaatste oproep!    

Re@Daan Ik ga zeker 
mee! Ik ga voor meer 
groen. 

Daan@Karin Ja, daar gaan ze 
zeker aandacht aan besteden.

Re@Daan Op de website ziet 
het er allemaal veelbelovend uit. 
Check: www.zeist.nl.
Tot woensdag!

Poll
50% gaat stemmen
30% weet het nog niet
20% niet

Kom je ook?
 Tuurlijk ga ik stemmen! 
 Ik weet het nog niet
 Nee, helaas

 http://Zeist.kieskompas.nl
 www.zeist.nl > politiek > verkiezingen

    [zLinks] 

;-)

    [zChat] 

[me]
He gast! Ben 
erbij! Waar kan je stemmen?

[Daan]
Op veel 
verschillende 
plekken. Check de website!

Jij toch ook?
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BurgermeesterZeist@Zeist Kom allemaal naar de 
#gemeenteraadsverkiezingen in #Zeist. Op 3 maart a.s.! 

BurgermeesterZeist@Carla Er zijn plannen om het 
vandalisme aan te pakken zodat #Zeist veiliger wordt. 

Carla@BurgermeesterZeist Wat gaat er gebeuren in 
#Zeist? 

Daan@BurgermeesterZeist Super! Daar wil ik wel voor 
stemmen.

Daan@Zeist Vettt, de gemeente wil #Zeist veiliger 
maken. Wie gaat er mee stemmen? 

zLaatste oproep!    

Poll
50% gaat stemmen
30% weet het nog niet
20% niet

Kom je ook?
 Tuurlijk ga ik stemmen! 
 Ik weet het nog niet
 Nee, helaas

 http://Zeist.kieskompas.nl
 www.zeist.nl > politiek > verkiezingen

    [zLinks] 

;-)

    [zChat] 

Daan@Karin Tot woensdag! 
Vergeet je identiteitsbewijs niet!

Re@Daan Ik ga zeker 
mee! Ik wil wonen in een 
veilige wijk. 

Daan@Karin Ja, daar gaan ze 
zeker aandacht aan besteden.

Re@Daan Op de website ziet 
het er allemaal veelbelovend uit. 
Check: www.zeist.nl.
Tot woensdag!

[me]
He gast! Ben 
erbij! Waar kan je stemmen?

[Daan]
Op veel 
verschillende 
plekken. Check de website!

zeistLink
Stemblog, inwoners stemmen op 3 maart!

Jij toch ook?



  zEvent!        zGemeenteraadsverkiezingen!        3 maart 2010

[zL]

    [zMsn] 

BurgermeesterZeist@Zeist Kom allemaal naar de 
#gemeenteraadsverkiezingen in #Zeist. Op 3 maart a.s.! 

BurgermeesterZeist@Carla Er zijn plannen om het 
centrum levendig te maken. 

Carla@BurgermeesterZeist Wat gaat er gebeuren in 
#Zeist?

Daan@BurgermeesterZeist Dat klinkt goed, ik ga zeker 
stemmen! 

Daan@Zeist Vettt, het gemeentehuis wordt 
verbouwd. Wie gaat er mee stemmen? 

zLaatste oproep!    

Poll
50% gaat stemmen
30% weet het nog niet
20% niet

Kom je ook?
 Tuurlijk ga ik stemmen! 
 Ik weet het nog niet
 Nee, helaas

 http://Zeist.kieskompas.nl
 www.zeist.nl > politiek > verkiezingen

    [zLinks] 

;-)

    [zChat] 

Daan@Karin Tot woensdag! 
Vergeet je identiteitsbewijs niet!

Re@Daan Ik ga zeker 
mee! Ik wil een bruisend 
centrum. 

Daan@Karin Ja, daar gaan ze 
zeker aandacht aan besteden.

Re@Daan Op de website ziet 
het er allemaal veelbelovend uit. 
Check: www.zeist.nl.
Tot woensdag!

[me]
He gast! Ben 
erbij! Waar kan je stemmen?

[Daan]
Op veel 
verschillende 
plekken. Check de website!

zeistLink
Stemblog, inwoners stemmen op 3 maart!

Jij toch ook?
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zLaatste oproep!    

BurgermeesterZeist@Zeist Kom allemaal naar de 
#gemeenteraadsverkiezingen in #Zeist. Op 3 maart a.s.!

BurgermeesterZeist@Carla Er zijn plannen om 
woningen te bouwen en de verkeersveiligheid en de 
spoorwegovergang veiliger te maken.  

Carla@BurgermeesterZeist Wat gaat er in #Zeist 
gebeuren?

Daan@BurgermeesterZeist Super, het mag wel wat 
veiliger bij het spoor.

Daan@Zeist Vettt, de gemeente wil de 
verkeersveiligheid in #Zeist aanpakken. Wie gaat er 
mee stemmen? 

Poll
50% gaat stemmen
30% weet het nog niet
20% niet

Kom je ook?
 Tuurlijk ga ik stemmen! 
 Ik weet het nog niet
 Nee, helaas

 http://Zeist.kieskompas.nl
 www.zeist.nl > politiek > verkiezingen

    [zLinks] 

;-)

    [zChat] 

Daan@Karin Tot woensdag! 
Vergeet je identiteitsbewijs niet!

Re@Daan Ik ga zeker 
mee! Ik wil veilig wonen.

Daan@Karin Ja, daar gaan ze 
zeker aandacht aan besteden.

Re@Daan Op de website ziet 
het er allemaal veelbelovend uit. 
Check: www.zeist.nl.
Tot woensdag!

[me]
He gast! Ben 
erbij! Waar kan je stemmen?

[Daan]
Op veel 
verschillende 
plekken. Check de website!

zeistLink
Stemblog, inwoners stemmen op 3 maart!

Jij toch ook?


