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Lokaal in de Kamer wil zetel in Tweede Kamer
Wat eerder al is aangekondigd wordt nu werkelijkheid: onder de naam Lokaal in de Kamer
(LidK) gaat Lokaal Brabant samen met een aantal andere regionale partijen
deelnemen aan de Tweede Kamer verkiezingen. Statenlid Jan Heijman van Lokaal
Brabant is één van de initiatiefnemers van Lokaal in de Kamer. “In 2015 wisten
wij met Lokaal Brabant bij de Provinciale Staten verkiezingen met ruim 15.000
stemmen direct een zetel te bemachtigen. In 2017 gaan we samen met andere
provinciale partijen deelnemen aan de Tweede Kamer verkiezingen. Want het
is hard nodig om de provinciale belangen nadrukkelijker onder de aandacht te
brengen in Den Haag.” Lokale partijen vinden bij Lokaal in de Kamer een luisterend oor voor de problemen die op lokaal en provinciaal niveau spelen. Heijman:
“Lokaal in de Kamer wil provinciale en lokale kwesties aan de kaak stellen en er
een oplossing voor vinden. Tegelijkertijd vragen wij aan lokale partijen om ons te
helpen om lokale politieke kwesties aan ons te melden, zodat we hier iets aan kunnen doen.”

Informatiebijeenkomsten Lokaal in de Kamer
Lokaal Brabant houdt in januari drie regionale bijeenkomsten om mensen
te informeren over de plannen en ambities van Lokaal in de Kamer. Daarin
wordt het verkiezingsprogramma besproken en kunnen belangstellenden
zich aanmelden voor de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.
9 januari: Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1 in Den Bosch
10 januari: De Drieschaar, De Ploeg 11 in Ossendrecht
11 januari: Activiteitencentrum ‘t Hazzo, Trolliuslaan 7 in Waalre
De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar: secretaris@lokaalbrabant.nl

Lokaal Brabant wenst u een gezond & gelukkig 2017
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Meierijstad in november 2016 wisten
lokale partijen bijna de helft van alle zetels te veroveren. Dat belooft veel goeds
voor lokale partijen die gaan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in
2018. Maar eerst gaat Lokaal Brabant proberen om samen met een aantal andere provinciale partijen met Lokaal in de Kamer minimaal één zetel te
veroveren bij de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart 2017. Uw steun kunnen we daarbij goed gebruiken. Doet u mee? Wij wensen u in ieder geval alvast
een gezond, gelukkig, sportief & succesvol 2017 toe en graag tot volgend jaar!
Agenda
9 januari Infobijeenkomst Provinciehuis
10 januari Infobijeenkomst Ossendrecht		

11 januari Infobijeenkomst Waalre
13 januari Vaststelling programma en lijst LidK
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