
- Y  

I28 XIDDBNpARTXJ VOOR STAD BN LAND. 79-3 @ 

VXXX. Gemeentepersoneel. 
Een zooveel mogelijk beperkt, doch behoorlijk bezoldigd gemeentepekoneel. 
Vereenvoudiging van de openbare diensten, ook hier, waar mogelijk, in overleg 

met de organisaties van gemeentepersoneel zondes te leiden tot medezeggenschap. 
Gelijke bezoldiging van man en vrouw bij gelijke arbeidspraestatie in gemeen- 

tedienit. 

I X .  Gemeentebedrijue». 
Doelmatig beheer der gemeentebedrijven, in vorm en wezen naar regelen van 

mede koopmanschap, gericht op het maken van een matige winst, bij een zoo laag 
Logelijken leveringsprijs van het product. 

X .  Autonomie. 
Krachtig verzet tegen aantasting van de gemeentelijke autonomie. 
Afwijzing van financieele lasten, welke als gevolg van Rijksmaatregelen op de 

gemeente worden gelegd, zonder behoorlijke vergoeding van Rijkswege. 

MIDDENPARTIJ VOOR STAD EN LAND. 

Secretaris van het hoofdbestuur: Mr. J. H. Schultz van Haegen, Zandvoorter- 
weg 48, Aerdenhout. 

Program. 

I. Verhooging van het welvaartspeil der bevolking, vooral ook door het weg- 
nemen van alle belemmeringen, welke den bloei van handel en nijverheid, land- en 
tuinbouw, veeteelt en andere welvaartsbronnen in den weg staan. Verruiming van 
werkgelegenheid en bevordering van productieve werkverschaffing, zonder dat 
hierbij uitsluitend op de rentabiliteit der uitgevoerde werken wordt gelet, zoodat 
werkloosheidssteun kan worden ingeperkt. 

z. Vrije uiting van het particulier initiatief, dat slechts bij uiterste noodzaak 
vervangen mag worden door overheidsbeheer. Vrij ruilverkeer. 

3. Beperking van het aantal ambtenaren; betere bezoldiging van de htellectu- 
eele krachten onder hen. Versobering van de Staatshuishouding. Verscherpte 
contrôle OU de Staatsuitgaven. . ~~~ ~. ~ 

4. Vereenvoudiging d& sociale wetgeving. 
5 .  Rechtvaardige belastingheffing, rekening houdende met de draagkracht der 

bevolking. Afschaffing of verlaging van sommige indirecte lasten, o: a. afschaffing 
van het &voerrecht thee enverlaging van den suiker- en vleeschaccqns. Aan- 
moediging van kapitaalvorming door krachtige verlaging der directe belastingen, 
welke thans de burgers onevenredig zwaar drukken en in verband hiermede ver- 
vaneine der Dividend- en Tantiemebelasting door een belasting der winsten van 
ven;o&chappen. 

6. Wijziging van allerlei wetten, welke een gezonde ontwikkeling der bedrijven 
in den weg staan zonder dat het algemeen belang er mee is gediend, als de wet op 
Personeele belasting, Tabakswet, Drankwet, wet op den waarborg van gouden en 
zilveren werken, op'de Artsenijbereidkunde, Zegelwet, etc. 

7. Verbetering van bestaande en aanleg van nieuwe wegen te land en te water. 
Versneld wegruimen van tollen en zoo groot mogelijke vrijheid van het vervoer 
op de wegen, behoudens waarborgen voor veiligheid van vervoer en verkeer. 
8. De radio-omroep worde uitsluitend dienstbaar gemaakt aan ontwikkeling en 

ontspanning. Politieke propaganda, in welken vorm ook, worde overeenkomstig 
den uitdrukkelijken wensch van de overgroote meerderheid der luisteraars uit 
den aether geweerd. 

< . .  9. Het onderwijs zij doeltreffender en veel minder kostbaar. 
10. Verbetering der huwelijkswetgeving. , > :  . 

11. Premievrij staatspensioen voor iederen burgei, die op 65-jarìgen leeftijd 
gedurende de laatste drie j&ren eeti inkomen had van minder d+ gemiddeld 
duizend gulden per jaar. 
12. Tegengaan v& onbeperkte cumulatie vah pbnsioeben. ' . ' t r  

13. Staatstoezicht op het bankwezen. 
14. Versterking der Volkenbondsgedachte; internationale ontwapening. Vrede 

door Recht. 
15. De koloniale politiek zij in de eerste plaats gericht op het belang der kolo- 

nien zelven. 

PLAT TELANDERSBOND. 

Centraal Hoofdbestuur: A. Braat, Hekelingen, Voorzitter; Mr. C. Vervoorn, 
Herwijnen, plaatsverv.-Voorzitter; P. A. Timmers, Hekelingen, Hoofdsecretaris- 
penningmeester; J. W. Bos, Lonneker; H. Steenge, Vries; J. Lutgers, Glimmen; 
J. H. Zwart, Appelscha. 

Officieel O r g h :  De Nietiwe Plattelander. 

Program. 

I. Waken tegen elke achterstelling van het Platteland. 
z. Vedndering van belastingen door groote b e z m g h g  op rijks-, provin- 

3. Verbetering van de toestanden ten plattelande wat betreft electriciteits- 

4. ' Verbetering der verbindingsmiddelen ten piattelande. 
5. Vrije uitvoer van producten. 
6. Afschaffing van den Zomertijd. 
7. Vrijheid van arbeid, behoudens in voor de gezondheid schadelijke indus- 

trie& en voor vrouwen en kinderen. 
8. Afschaffing der zegelplakkerij en der Raden van Arbeid, met behoud van de 

zorg voor ouden van dagen en invaliden. 
9. Besttijding van overheidsmaatregelen, waardoor land- en tuinbouw in 

hunne ontwikkeling worden belemmerd. 

ciale- en gemeenteuitgaven; belasting naar draagkracht. 

voodening, telefoon, watervoorziening, posterijen en veiligheid. 

~ 

10. De uitvoering van onvermijdelijke sociale maatregelen worde zooveel 
mogelijk gelegd in handen van organisaties van belanghebbenden met vermijding 
van overbodige ambteliike bemoeiinp. 
11. Voldoend en g&d lang-&%nbouwonderwijs. 
12. Vèrheffing van land- en tuinbouw, door bevordering van het vereenigings- 

wezen, bevordering van ontwatering en ontginning en ruilverkaveling, met zoo 
weinig mogelijk ambtelijke bemoeiing. Zorg voor een goeden landbouwvoorlich- 
tingsdienst . 
13. Vermindering van de thans bestaande militaire lasten. Ondersteuning van 

intemationale ontwapening. 
14. Beperking van overheidsexploitatie tot het noodzakelijke. Vermindering 

van het aantal ambtenaren. De salarissen te brengen in overeenstemming'tot die 
in het particuliere bedrijf. Afschaffing van kindertbeslagen. 

15. Gelijke bezoldiging der ambtenaren, ongeacht hun woonplaats zonder 
klassificatie. 
16. Herziedng der wettelijke bepalingen in zake de pacht, verhooging der be- 

drijfszekerheid voor den pachter. Instelling van pachtcommissies als adviseerende 
en bemiddelende organen. 
17. Doelmatige uitvoering der landarbeiderswet, stichting van boerderijen op 

18. Beskijdhg der werkloosheid door proätzctieve werkverschafhgi ' ' 

9 ParlemFt en Fezer  XIX 

woeste gronden. 


