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‘Nuenen moet regie over toekomst in eigen hand mogen houden’
Als het aan Lokaal Brabant ligt, moet Gedeputeerde Staten van
de provincie Noord-Brabant zo snel mogelijk stoppen met het
opstarten van een wettelijke procedure voor een herindeling van
de gemeente Nuenen. De provincie gaat met deze procedure
actief de gesprekken tussen de gemeenten Nuenen en Son en
Breugel en Eindhoven op gang brengen om vervolgens te komen
tot een herindelingsontwerp. “Het is niet aan de provincie om te
bepalen wat goed is voor de inwoners van Nuenen”, stelt statenlid Jan Heijman. “Onze insteek is nog steeds dat de gemeenten hier samen moeten uitkomen en wij hopen ook dat we een
meerderheid in de Staten krijgen om dit besluit in te trekken.”

Geslaagde inspiratiesessie social media in campagnetijd
Enkele tientallen vertegenwoordigers van lokale Brabantse politieke partijen woonden op 23 september de Inspiratiesessie bij over
de inzet van social media in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Saskia van der Hilst van SimplySas
gaf de deelnemers diverse handige tips & tools om hun politieke
& persoonlijke boodschap bij de aankomende verkiezingen zo
goed mogelijk bij hun dorpsgenoten onder de aandacht te brengen. Daarbij ging Saskia ook in op de wijze waarop de verschillende lokale partijen zich op dit moment profileren op media als
Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Uit de positieve reacties
na de sessie was het voor velen een leerzame middag.

Statendag bijwonen? Neem contact met ons op!
Bent u benieuwd hoe besluiten worden genomen de provincie Noord-Brabant? Of wie de mensen zijn die beslissingen nemen over een groot aantal
belangrijke zaken in onze mooie provincie? Lokaal Brabant nodigt u graag uit
om eens bij ons op bezoek te komen tijdens een Statendag. In 2017 worden
nog Statendagen gehouden op 27 oktober, 10 november, 17 november,
1 december en 15 december. Indien u interesse heeft om eens op bezoek te
komen, stuur dan een mail naar: secretaris@lokaalbrabant.nl. Geef daarbij aan
op welke datum u bij voorkeur wilt komen en met hoeveel personen.
Agenda
6 oktober Heidag
7 oktober Regio-bijeenkomst in Bladel

18 oktober Fractievergadering
20 oktober Statendag

Contact: Lokaal Brabant, Perséphonestraat 5-03, 5047 TT, Tilburg
(I). www.lokaalbrabant.nl, (E). secretaris@lokaalbrabant.nl

