Grubexit
Eindelijk! We grijpen onze kans. Wat de Britten kunnen, kan Grubbenvorst
beter. We scheiden ons af. Weg met die Horster bureaucraten, weg met die
halfbakken politici, weg met die gedropte burgemeester. Wij van GOP
(Grubbenvorster Onafhankelijkheids Partij), wij dus, eisen een referendum. Wij
weten wat de uitslag zal zijn: Grubbenvorst wordt weer een eigen zelfstandige
gemeente. En we hoeven die van Lottum er niet bij. Die kunnen toch alleen
maar rozen kweken. Wel eisen we het Veilingterrein, Raaieind, de Zaar en
Heierhoeve terug. Grubbenvorst zal weer groots zijn.
We voeren een eigen beleid op het gebied van de export. Onze asperges zal in heel Limburg
en Duitsland de beste en duurste zijn. Ons varkens- en kippenvlees van het NGB verovert de
wereld. Onze zand en het grind uit de CVI worden marktleider in Limburg en omstreken. Een
eigen beleid op het gebied van de ijsjes. Onze ijsjes zijn en blijven de beste van heel het land.
We heffen bij alle export een flinke belasting, zodat we onze ouderen allemaal een gratis
scootmobiel en iPad kunnen geven. La Providence wordt uitgebreid met alle specialistische
zorg.
Op alle ingangswegen en op de Maas komen grenscontroles. Iedere
Grubbenvorstenaar krijgt een eigen pas; voor degenen die hier geboren zijn,
geldt een korting. Nieuwkomers moeten aan zware eisen voldoen; ze moeten
het Grubbenvorster Woordebook uit hun hoofd kunnen opzeggen en foutloos
schrijven.
GOP zal al voor het referendum alles voorbereid hebben, zodat de overgang in een halve
maand geregeld is. We eisen van de gemeente H ad M alle betalingen, die door Grubbenvorst
gedaan zijn in de loop der jaren terug; GOP schat dat bedrag op een half miljard euro. We
voeren een eigen munt in: de Grubbel; de stuiver en het örke komen terug.
Voor de personele bezetting heeft GOP benaderd: burgemeester dhr. W.J.
(hoeft er ook geen dure ambtswoning gebouwd te worden); wethouder van
landbouw dhr. T.B. ; wethouder zorg komt er niet, dat zal ons een zorg zijn;
wethouder financiën dhr. J.G.; wethouder veiligheid dhr. T.R.; wethouder
export en ijs mevr. M.C.; wethouder drank en horeca dhr. F.H.; wethouder
cultuur dhr. R.A; gemeentesecretaris dhr. W.S. (kent het gemeentehuis goed).
Allen hebben toegezegd de benoeming in overweging te willen nemen.
Schrijf alvast in uw agenda: referendum vrijdag 21 november Onafhankelijkheidsdag.
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