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Buurten knappen niet vanzelf op!
Woorden bouwen geen huizen!
Het onkruid verdelgt zichzelf niet!

Werk komt niet uit de lucht vallen.
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Een gemeente wordt niet zomaar prettig
om in te wonen.

Niemand op de bank!
Een uitkering moet je verdienen!
Uitkeringen: geen hangmat maar een vangnet!

Slecht beleid stopt zichzelf niet.
Samen denken, samen doen!
Vinger aan de pols met een burgerpanel!
Ondernemers- en burgerinitiatief is de toekomst!

Goed onderwijs is niet vanzelfsprekend

Leren loont, iedereen naar school!
Woorden bouwen geen scholen en gymzalen!
• Een veilige school is geen natuurverschijnsel!
• Leerplicht regelt zichzelf niet!
• Schoolroutes worden niet vanzelf veiliger!
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Goede zorg komt niet uit de lucht vallen.
De zorg ontzorgt zichzelf niet!
Formulieren zorgen niet voor handen aan het bed!
Persoonlijke aandacht komt niet tot stand via regeltjes!

Veiligheid is geen natuurverschijnsel.

Criminelen en drugs verdwijnen niet zomaar van de straat!
(Verkeers-) veiligheid is niet vanzelfsprekend!
• Overlast stopt zichzelf niet!
• Sluipverkeer rijdt rond onze kernen en er niet doorheen!
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Onze gemeente staat niet zomaar op de kaart.
Onze cultuur en verenigingen verdienen aandacht!
Een papieren tijger maakt geen evenement!
Trots trekt toerisme!

Sportvoorzieningen knappen zichzelf niet op.
Ongelijkheid is niet sportief!
Twee buitenbaden maakt nog geen zomer!
Niemand buitenspel!

Groen is poen, en beloon schoon.

Geen groen links maar groen rechts!
Voor hetzelfde gemak een afvalbak!
• Plastic zakken verdwijnen niet vanzelf uit het straatbeeld!
• Duurzaamheid is meer dan alleen dikke plannen schrijven!
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Een goed bestuur is geen vanzelfsprekendheid.

Woorden verlagen onze belastingen niet!!
Een huishoudboekje komt niet vanzelf op orde!
• Iemand moet ondernemen weer leuk maken!
• Doemdenken creëert geen kansen!
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