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Lokaal Brabant niet blij met plannen voor Nuenen-Son
Statenlid Jan Heijman van Lokaal Brabant is niet blij met de uitkomst
van het onderzoek van de Commissie Demmers. Die vindt dat
Nuenen moet fuseren met Son en Breugel, gecombineerd met de
overdracht van taken op het gebied van wonen, werken, ruimtelijke
inrichting en voorzieningen aan een slagkrachtig orgaan voor het
hele Stedelijk Gebied. ‘Samenwerking tussen Nuenen en andere
gemeenten in de regio juichen wij toe, maar het gaat veel te ver om
Nuenen en Son en Breugel verplicht te laten fuseren en belangrijke
taken onder te brengen bij de stedelijke regio Eindhoven-Helmond’,
stelt Heijman. ‘Dat zullen wij ook zeker uitspreken richting GS.’

Geslaagde BBQ bij BEUM in Dorst
Onder schitterende weersomstandigheden hield
Lokaal Brabant op 10 september bij BEUM in Dorst
een BBQ voor haar leden. Na een kort voorwoord van
voorzitter John van Gorp en Statenlid Jan Heijman
werd onder het genot van een hapje en een drankje
over een groot aantal politieke zaken van gedachten
gewisseld. In totaal waren er zo’n vijftig raadsleden uit
diverse Brabantse gemeenten aanwezig. Daarnaast
prikte ook het bestuur van de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) een vorkje mee.

Henk van de Brug ondersteunt fractie Lokaal Brabant
De steunfractie van Lokaal Brabant heeft zich sinds kort versterkt met Henk
van de Brug uit Putte. Van de Brug is in het dagelijks leven werkzaam als
dorpscoördinator welzijn, wonen en zorg in de gemeente Woensdrecht.
Verder is hij voorzitter van de KBO-afdeling Putte. Van de Brug was eerder
politiek actief voor de gemeentelijke partij Alle Kernen Troef. Bij Lokaal
Brabant gaat hij meewerken aan het versterken van de fractie en het verder
uitbouwen van de partij.
Agenda
21 september fractievergadering
23 september Statendag			

12 oktober fractievergadering
14 oktober Statendag
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