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Motie Lokaal Brabant unaniem aangenomen door PS
De partijen in Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 10 juni unaniem
ingestemd met de motie Goederenvervoer op het Brabants Spoor, die Lokaal
Brabant heeft ingediend. In deze motie vragen Provinciale Staten aan het college
van GS om bij de Rijksoverheid aan te dringen op een zo snel mogelijke aanpak
voor een veiliger en leefbaarder Brabants Spoor. “Er is in PS veel aandacht voor
de discussie over het goederenvervoer op het Brabants spoor. Het is van cruciaal
belang dat op korte termijn besluiten worden genomen om het vervoer over de
route veiliger en geluidsarmer te maken”, zegt fractievoorzitter Jan Heijman van
Lokaal Brabant. “PS steunt GS volledig in deze lobby en is hoopvol dat na de uitlatingen van staatssecretaris Dijksma (na aansporing van gedeputeerde Van der
Maat) hier met een goede en passende oplossing komt.”

Succesvolle infobijeenkomst over Jeugdzorg
Zo’n 30 gemeenteraadsleden uit Midden- en West-Brabant hebben
op 11 juni de informatiebijeenkomst over Jeugdzorg bij SJSJ Almata
in Ossendrecht bezocht. Tijdens deze bijeenkomst gaven Marieke de
Jong van Juzt en Jan van Wirdum van SJSJ Almata een presentatie
over de nieuwe werkwijze van hun instellingen, sinds de invoering
van de nieuwe Jeugdwet in 2015. Daarnaast was er volop gelegenheid om vragen te stellen. De raadsleden toonden zich na afloop
positief. “Deze bijeenkomst helpt mee om een goed beeld te krijgen
van wat er speelt in de Jeugdzorg. We weten nu weer iets beter
aan welke knoppen we moeten draaien om te komen tot een positieve uitvoering van het beleid”, aldus één van de aanwezigen.
Nieuws van de leden

Lokaal Brabant volop in beweging

Ook de afgelopen weken was Lokaal Brabant weer volop actief op diverse locaties
in de provincie. Statenlid Jan Heijman bezocht onder andere vergaderingen van
PGB in Oisterwijk en APB in Etten-Leur. Ook ging hij op bezoek in Haaren, waar een
groep inwoners zich inspant om de gemeente op te splitsen in vier stukken. Verder
wordt met steun van Lokaal Brabant door een aantal inwoners hard gewerkt aan
de oprichting van een nieuwe lokale partij in Eindhoven en zijn op verschillende
locaties opnames gemaakt voor promotiefilmpjes van Lokaal Brabant.
Agenda
24 juni Statendag
25 juni Bestuursvergadering

13 juli Fractievergadering
15 juli Statendag
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