Van:
Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 22:02
Aan: Vincent
Onderwerp: Fwd: Mijn Excuses aan 51 %. Oplaat: WEF Kaag & Rutte Marxistisch ! Van Meijeren: De
Minister Liegt ! Caroline zegt de Waarheid ! Statenleden VVD & CDA tegen Stikstofplannen. Plasterk:
Stikstof Bestuurlijk gecreëerd probleem. Advies.
Geachte heer Onno Hoes, (waarnemend) voorzitter van de VVD,

Mijn Excuses aan 51 %
Ik noemde de VVD afgelopen zaterdagochtend de Wegjaagpartij, de Ezels, de Wegvagers
en de Slopers van Nederland.
Ik bied mijn excuses daarover aan, exclusief voor de 51 % van de VVD-ers,
dit was niet voor u de meerderheid bedoeld, maar wel voor uw Politieke Leiders, die Koppig
zijn als een Ezel !
51 procent van de VVD-leden wil herijking stikstofplannen: ‘Ik ben boos op mijn partij’.

https://wnl.tv/2022/06/11/51-procent-van-de-vvd-leden-wil-herijking-stikstofplannen-ik-benboos-op-mijn-partij/

Oplaat: WEF Kaag & Rutte Marxistisch !
VVD-coryfee Oplaat wil lidmaatschap opzeggen: ‘Het begint op een communistisch systeem
te lijken’
WEF Kaag en Rutte Marxistisch ! Ik ben er meer dan zat van !
Minister van der Wal moet opstappen ! Het platteland wordt om zeep geholpen !
#stikstof #IksteunONZEboeren

https://www.youtube.com/watch?v=pgLcWJkqRI0

Van Meijeren: De Minister Liegt !
"U speelt verstoppertje bij het onteigenen van de boeren" De Minister Liegt !
Het is een groot stikstof schandaal en geen crisis !
- Van Meijeren over #stikstof #IksteunONZEboeren

https://www.youtube.com/watch?v=cGOHTS o1GE

Caroline zegt de Waarheid !
Caroline van der Plas maakt Minister van der Wal woedend door de waarheid te vertellen.
#stikstof #IksteunONZEboeren

https://www.youtube.com/watch?v=wpCCBb4O7sM

Statenleden VVD & CDA tegen Stikstofplannen.
Statenleden VVD en CDA keren zich tegen stikstofplannen kabinet: 'Niet liberaal!'

https://www.youtube.com/watch?v=oMQzglHG6Ks

Plasterk: Stikstof Bestuurlijk gecreëerd probleem.

Advies.
Ik adviseer om 20 % van het boerenland met bomen te beplanten, het hele stikstof probleem
is dan opgelost !
Bomen nemen namelijk Stikstof, CO2 en Ozon op in grote hoeveelheden...
Voor deze 20 % krijgt de boer een ruime vergoeding,
echter van dit bos blijft de boer de eigenaar en hij of zij beheert het !
Bos en bosschages is ook fijner en diervriendelijker, gezien dit ook schaduw geeft aan het
vee
en heeft ook een verkoelend effect in zijn algemeenheid.

Op 15 % van het grasland graan gaan verbouwen.
Op 15 % van het grasland woningen bouwen.
(eigendom overdragen aan overheid of investeringsmaatschappijen, naar gelang uw politieke
voorkeur)
50 % grasland blijft bestaan voor de veeteelt.
Deze oplossing kost een fractie van de 25 miljard euro die dit kabinet wil besteden aan het
Stikstof 'probleem'.
Er hoeven geen koeien weg in dat geval, het huidige grasland is namelijk ruim bemeten..

