Stemmen is op 20 maart weer een voorrecht.
Op woensdag 20 maart mogen alle kiesgerechtigden ook in onze mooie gemeente Mook en
Middelaar weer naar de stembus. Dit is een recht, maar eigenlijk eveneens een voorrecht. Het is
namelijk in veel landen in de wereld helaas geen vanzelfsprekendheid om te mogen stemmen. In
Nederland is voor het kiesrecht ook lang gestreden. Sinds 1917 kennen we het algemeen
mannenkiesrecht en voor vrouwen geldt dit recht sinds 1919. Het is dus dit jaar precies een eeuw
dat wij in ons land onze stem moge uitbrengen.
Op 20 maart a.s. gaat het zelfs om twee verkiezingen. Er kan worden gestemd voor zowel de
provincie Limburg als voor het Waterschap Limburg.
De Provinciale Statenverkiezingen zijn wat betreft het opkomstpercentage traditioneel lager dan bij
de Tweede Kamer- en de gemeenteraadsverkiezingen. Toch is de provincie voor ons van groot
belang, zoals bijvoorbeeld op het gebied van de ruimtelijke ordening, natuur en landschap en verkeer
en vervoer. De provincie bepaalt tevens de hoogte van het tarief wat betreft de zogenaamde
opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Kortom we hebben veel te maken met de provincie.
Bovendien bepalen de gekozen leden van het nieuwe provinciebestuur straks tevens de
samenstelling van de Eerste Kamer. Dus in die zin geldt indirect iedere stem ook op landelijk niveau
mee.
Op dezelfde dag van 20 maart a.s. zijn er tevens Waterschapverkiezingen in ons land. Ook de
betekenis van deze verkiezingen mogen in ons waterrijke land niet worden onderschat. Het gaat
onder andere om het belang van “droge voeten”, d.w.z. om onze veiligheid tegen eventueel hoog
water. Op dit moment wordt er bijvoorbeeld in opdracht van het Waterschap Limburg hard gewerkt
aan de Maaskade in onze gemeente om het veiligheidsniveau te verhogen. Het waterschap zorgt
verder voor onze waterkwaliteit en de juiste waterkwantiteit. Dit doet het Waterschap door onder
andere het zuiveren van afvalwater en de zorg voor het niveau van de waterpeil. Beiden zijn van
belang voor de natuur, het landschap, de landbouw en de recreatie.
Kortom de belangen van provincie en waterschap raken ons allemaal. Dus: maak gebruik van uw
democratisch voorrecht en ga op 20 maart a.s. stemmen!
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