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Aandacht voor Goederenvervoer op Noord-Zuid Tracé
Statenlid Jan Heijman van Lokaal Brabant wil dat er voor Inwoners van de
gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal snel duidelijkheid komt over
de plannen van het Rijk rond het Noord-Zuid Tracé. De inwoners wachten al
meer dan tweeënhalf jaar op concrete plannen. Heijman bracht onlangs een
bezoek aan de bewoners langs de spoorlijn in Moerdijk. “Deze mensen hebben écht last van de herrie en trillingen die door de goederentreinen worden
veroorzaakt. Uiteraard is voor de economie in West-Brabant belangrijk dat het
Noord-Zuid Tracé verder wordt ontwikkeld. Bewoners hebben echter ook recht
op een plek waar zij fijn kunnen wonen. Mensen willen weten wat voor de toekomst de gevolgen zijn voor het woongenot en of zij überhaupt in hun huidige
woning kunnen blijven wonen.”

11 juni informatiebijeenkomst Jeugdzorg
Lokaal Brabant en SJSJ Almata houden op 11 juni in Ossendrecht een informatiebijeenkomst over de toekomst
van de Jeugdzorg. Ook jeugdzorgaanbieder Juzt uit Breda
heeft haar medewerking toegezegd. Deze bijeenkomst
wordt gehouden van 10.00 tot 12.00 uur bij SJSJ Almata,
O.L. Vrouwe Ter Duinenlaan 193 in Ossendrecht. Alle lokale partijen in Brabant hebben een uitnodiging ontvangen.
De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen. Aanmelden
voor deze informatiebijeenkomst kan gratis door vóór 3
juni een mailtje te sturen naar secretaris@lokaalbrabant.nl
Nieuws van de leden

Lokaal Tilburg wil onderzoek naar Foodmarkt
De gemeenteraadsfractie van Lokaal Tilburg wil dat het onderzoek naar
de gevolgen van de komst van een Jumbo Foodmarkt op Stappegoor voor
buurtcentra wordt geactualiseerd. Dat stelt raadslid Frans van Aarle van Lokaal Tilburg. Hij geeft aan dat de markt sinds het raadsbesluit van 2012 sterk
gewijzigd is. “Terugdraaien zal lastig worden, maar je moet wel kijken wat
je voor bedreigde centra kunt doen”, aldus Van Aarle. (Bron: BN De Stem,
Impressie: Consortium Stappegoor)
Agenda
28 mei Bestuursvergadering Lokaal Brabant
8 juni Fractievergadering Lokaal Brabant

10 juni Statendag
24 juni Statendag
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