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ABZ en AKT sluiten zich aan bij Lokaal Brabant
De Woensdrechtse politieke partijen Algemeen Belang Zuidwesthoek (ABZ)
en Alle Kernen Troef (AKT) hebben zich aangesloten bij Lokaal Brabant. Op die
manier hopen de partijen een ingang te krijgen richting Provinciale Staten.
“We kunnen eigenlijk gelijk al aan de slag”, zegt Rainier Schuurbiers van ABZ.
“Ondanks dat Lokaal Brabant een kleine speler is in Den Bosch, is het goed dat
ook wij nu een ingang bij de Provinciale Staten hebben.” Bolders zegt al volop
onderwerpen te hebben aangedragen waar provinciale steun voor nodig is.
“Denk aan verlichting op de fietspaden langs de provinciale N289 en de buurtbus. Allemaal zaken waar Heijman voor ons al mee aan de gang kan gaan.”
(Bron: www.bndestem.nl)

Goed gesprek bij jeugdzorg instelling Almata
Bestuurslid Rien van de Sanden en fractiemedewerker
Gerben van den Broek van Lokaal Brabant brachten
op 22 maart een werkbezoek aan Gesloten Jeugdzorg
instelling Almata in Ossendrecht. Daar hadden zij een
gesprek met directeur Jan van Wirdum en Henk van
den Bemd. Bij dit bezoek zijn ook plannen besproken
om medio juni samen een informatiebijeenkomst
te gaan organiseren over de nieuwe Jeugdwet voor
gemeenteraadsleden uit Midden- en West-Brabant.
Meer informatie hierover volgt op korte termijn.
Nieuws van de leden

APB Etten-Leur wil aandacht voor klein leed
De leden van de politieke partij APB Etten-Leur, die ook aangesloten is bij
Lokaal Brabant, maakten onlangs een fietstocht door Etten-Leur en kwamen
terug met een lijst van klachten van inwoners over onder meer losliggende
stoeptegels, slechte bestrating, onkruid dat welig groeit, achterstallig onderhoud van een brug en een gevaarlijke hondenuitlaatplaats. De partij gaat de
klachten bundelen en nadrukkelijk onder de aandacht brengen bij het College van B en W in Etten-Leur. (Bron: www.bndestem.nl)
Agenda
1 april Statendag Provincie
15 april Statendag Provincie

16 april Bestuursvergadering OSF
23 april Bestuursvergadering Lokaal Brabant
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