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Onafhankelijk Moerdijk nieuw bij Lokaal Brabant
Opnieuw heeft een lokale politieke partij er voor gekozen om zich aan te
sluiten bij Lokaal Brabant. Sinds vorige week heeft Onafhankelijk Moerdijk zich
aangemeld als lid van de provinciale Brabantse partij. Onafhankelijk Moerdijk
is met zeven raadsleden de grootste politieke groepering in de gemeenteraad
van Moerdijk. Ook in andere Brabantse gemeenten heeft Lokaal Brabant in de
afgelopen weken vruchtbare gesprekken gevoerd met lokale politieke partijen.

Lokaal Brabant pleit voor beter OV in kleine kernen
Bij de behandeling van de Perspectief Nota in Provinciale Staten van
Noord-Brabant heeft Lokaal Brabant samen met het CDA een motie ingediend om de bereikbaarheid van kleine kernen via Openbaar Vervoer te
verbeteren. “De afgelopen jaren zijn er via diverse aanbestedingen concessies uitgegeven aan OV maatschappijen om het openbaar vervoer in
Brabant te verzorgen. Echter bij elke concessie lijkt het erop dat diverse
kernen en dorpen steeds minder goed bereikbaar worden, omdat gekeken wordt naar het aantal passagiers en niet naar de connecties tussen
de gebieden”, zegt Statenlid Jan Heijman van Lokaal Brabant. Hij wil dat
Gedeputeerde Staten gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om
andere manieren van openbaar vervoer (zoals buurtbussen en taxi’s) aan
te bieden in dunbevolkte gebieden.

‘Gemeenten aan zet in vluchtelingenopvang’
Commisaris Wim van de Donk heeft onlangs een brief geschreven aan alle
Brabantse gemeenten over de opvang van vluchtelingen en plaatsen van statushouders in de Brabantse gemeenten. Lokaal Brabant vindt in deze kwestie
dat gemeenten zelf moeten kunnen bepalen hoeveel vluchtelingen ze kunnen
opvangen. Statenlid Jan Heijman: “Als een gemeentebestuur in hun raad heeft
besloten dat er geen ruimte of mogelijkheid is, wat dan? Hoe vrij zijn we om in
onze regio afspraken te maken om een betere verdeling te maken en kunnen we
ook met andere regio’s andere verdelingen maken? Dat willen we graag weten
van de Commissaris, omdat dit belangrijk is voor gemeenten.”
Agenda
23 april Open Dag Almata Jeugdzorg Ossendrecht
30 april Bestuursvergadering Lokaal Brabant

11 mei Fractievergadering Lokaal Brabant
13 mei Statendag provincie Noord-Brabant
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