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Voorbereiding op Tweede Kamer verkiezingen in volle gang
Hoewel het officiële besluit over deelname aan de Tweede Kamer verkiezingen nog moet worden genomen, wordt binnen de gelederen van Lokaal
Brabant al wel volop nagedacht over het verkiezingsprogramma. Aandachtspunten zijn onder andere aandacht nationale erkenning voor Brainport,
stimuleren van werkgelegenheid, inspraak voor burgers bij herindelingen en
gelijke verdeling van kunst en cultuurgelden in heel Nederland. Ook wil Lokaal
Brabant een optimaal sportklimaat met goede voorzieningen voor topsport en
breedtesport en inzetten op behoud van leefbaarheid op het platteland. Een
gerichte aanpak van drugsgerelateerde criminaliteit, het bereikbaar houden
van kleine kernen met goedkoper en beter openbaar vervoer en een goede
balans tussen gezondheid en economische ontwikkelingen staan eveneens op
de lijst. Wilt u meedenken over het programma? Laat het ons weten en stuur
een mail naar secretaris@lokaalbrabant.nl

Motie voor behoud veerdienst Riveer aangenomen
De motie van CDA, CU, SP, VVD, PvdA en Lokaal Brabant om de
veerdienst van Riveer tussen Werkendam en Gorinchem te behouden is overgenomen door alle partijen in PS. De partijen hebben het college opgedragen om te onderzoeken of en zo ja, hoe
de continuïteit van de veerverbindingen het beste gewaarborgd
kan worden. Verder vragen zij om het beleid te actualiseren en de
eventuele financiële consequenties hiervan in het eerste kwartaal
2017 aan PS voor te leggen. Het veer is een belangrijke schakel in de
verbinding tussen Brabant en Zuid-Holland.

Vragen over nieuwe dienstregeling NS
De fractie van Lokaal Brabant heeft richting het College van GS vragen
gesteld over de nieuwe dienstregeling van de NS in West-Brabant. Vooral
de reis vanuit West-Brabant naar Schiphol duurt met de nieuwe dienstregeling aanzienlijk langer. Effecten van de nieuwe dienstregeling op de
bereikbaarheid van met name West-Brabant? Lokaal Brabant gaat het
college vragen om contact op te nemen met de NS om verslechtering van
de bereikbaarheid in West-Brabant te minimaliseren.
Agenda
25 november bijeenkomst Denktank Tweede Kamer
26 november Bestuursvergadering 			

30 november fractievergadering
2 december Statendag
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