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Lokaal Brabant in Tweede Kamer?
Sinds de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015 brengt Lokaal Brabant
lokale zorgpunten onder de aandacht in het provinciebestuur. De partij is wel
teleurgesteld in de mate waarin de Brabantse pijnpunten worden gezien en gehoord door de Tweede Kamer. “Daarom spelen wij met de gedachte om nu of
in de toekomst het Brabantse Geluid naar Den Haag te brengen”, zegt Statenlid
Jan Heijman van Lokaal Brabant. “En hoe we dat willen doen? Door deelname
aan de Tweede Kamerverkiezingen! Maar als wij zetels willen halen in Den
Haag hebben we uw lokale ondersteuning hard nodig. Steun, in de vorm van
uw stem, uw uitgesproken stemadvies aan uw achterban en uw activiteiten in
de verkiezingcampagne.” Wat vindt u? Gaan we naar Den Haag? DOET U MEE?
Geef uw mening via email (secretaris@lokaalbrabant.nl), de website (www.
lokaalbrabant.nl) of Facebook!

Besluit 380KV tracé verder uitgesteld
Afgelopen week werd in de Tweede Kamer bekendgemaakt dat
het besluit over de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen
Rilland en Tilburg, het 380KV tracé, weer is uitgesteld. Op zijn
vroegst na de zomer van 2017 weten de inwoners van Zeeland
en West- en Midden-Brabant waar zij aan toe zijn. Dit verdere
uitstel leidt hopelijk tot een uiterst zorgvuldige uitspraak over
het voorkeursalternatief. Lokaal Brabant verwacht van het
nieuwe kabinet daadkracht op dit dossier!

Code oranje in lokaal bestuur
Een groep van honderden lokale bestuurders, raadsleden en wetenschappers deed afgelopen week een oproep tot radicale veranderingen in het lokaal bestuur. Zij stellen bijvoorbeeld voor om gemeenteraden door loting samen te stellen, groter te maken en daarbij
minder vaak te laten vergaderen. Lokaal Brabant vindt hun ideeën
verfrissend en prikkelend, en zeker de moeite waard om verder te
bekijken. (Foto: ProDemos)
Agenda
9 november fractievergadering
11 november Statendag 				

16 november fractievergadering
18 november Statendag
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