
REGISTRATIE AANDUIDING
POLITIEKE GROEPERING

Het centraal stembureau voor de verkiezing
van verkiezing van de leden van de raad van
de gemeente Korendijk;

gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet;

dat op 1 1 juli 2016 is besloten de volgende
aanduiding van de genoemde politieke groe-
pering te registreren in het register voor de
verkiezing van verkiezing van de leden van de
raad van gemeente Korendijk.

Politieke groepering;
Onafhankelijke Hoeksche Waard

Aanduiding:
Onafhankelijke Hoeksche Waard

De aandacht wordt erop gevestigd dat
i ingevolge de Algemene wet bestuursrecht,
de natuurlijke of rechtspersoon, die door
de beschikking rechtstreeks in zijn belang is
getroffen, daartegen beroep kan instellen bij
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Het beroepschrift moet op grond
van artikel GS.lid l onder b, van de Kieswet,
uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening
van deze kennisgeving in tweevoud worden
ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak]
voornoemd, Postbus 20019,2500 EA's-
Gravenhage.

Nadere inlichtingen betreffende de régistrati*
worden in het gemeentehuis verstrekt door

| afdelingVerkiezingen.Voorstraat 31, Piershil.

Plaats: Piershil
Datum: 15 juli 2016

De voorzitter van het centraal stembureau,
drs. S. Stoop

'Hoeksche
Waard als
soevereine
staat'

u;
Folkert van der Krol
Strijen

De Hoeksche Waard moet een
soevereine staat worden binnen
het Koninkrijk der Nederlanden.
Dat vinden Strijenaar Jaap Cap-
pon en Patricia Broeder.

Zij hebben samen de politieke
partij Onafhankelijke Hoeksche
Waard opgericht en willen mee-
doen aan de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2018.

In Binnenmaas, Cromstrijen,
Korendijk en Strijen hebben
Cappon en Broeder zich met
hun nieuwe partij al aangemeld
en in Oud-Beijerland gebeurt
dat binnenkort. Zij zijn nu nog
de enige twee leden van de
nieuwe beweging.

De soevereine staat Hoeksche
Waard zou zelf voor (duurzame)
energie moeten zorgen, onder
meer via windmolens, evenals
voor voedsel (zonder genetische
bewerking) en drinkwatervoor-
ziening. Het zou een voorbeeld
moeten worden voor Nederland.

Het duo gaat op zoek naar le-
den en kandidaat-raadsleden in
alle vijf gemeenten. Ze zoeken
onder anderen jonge filosofische
technici van gemiddeld 30 jaar,
studenten evolutionaire staat-
kunde en staatsrecht, whizzkids
en fundraisers.

Volgens Cappon staat de op-
richting van de nieuwe partij los
van de fusie van de Hoeksche
Waard. Het eiland moet van de
provincie Zuid-Holland vanaf i
januari 2020 één gemeente vor-
men.

De Onafhankelijke Hoeksche
Waard is onderdeel van de stich-
ting Babel Reloaded Foundation
die wereldvrede wil bereiken.
Jaap Cappon is ook oprichter van
deze stichting. Hij zegt te wer-
ken aan een wonder, maar niet
aan sprookjes te doen.


