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Lokaal Brabant steunt behoud motocrosscircuit in Lierop
In de gemeente Someren wordt momenteel hard gewerkt aan het
behoud van het motorcrosscircuit De Herselse Bossen in Lierop. De
gemeenteraad van Someren heeft onlangs unaniem een motie aangenomen met als doel om het circuit te behouden. Ook is er vanuit motorcrossclub MAC een petitie opgesteld, voor iedereen die de motorcross
in Lierop wil behouden. Deze petitie is in korte tijd al meer dan 12.000
keer is getekend. Deze petitie kan men vinden op behoudmotorcrosslierop.petities.nl. “Motorcross hoort bij Lierop, zoals carnaval hoort bij
Brabant”, zegt fractievoorzitter Jan Heijman van Lokaal Brabant. “Als de
gemeenteraad van Someren unaniem van mening is dat het crosscircuit behouden moet blijven, dan vinden wij van Lokaal Brabant dat de
provincie dit advies moet overnemen. Daar willen wij ons in ieder geval
graag voor inspannen.”

Veel Brabanders op lijst Lokaal in de Kamer
Waar veel landelijke politieke partijen maar weinig Brabantse kandidaten op hun
lijst voor de Tweede Kamer verkiezingen hebben staan, is Lokaal in de Kamer hierop een positieve uitzondering. Deze partij heeft maar liefst 12 Brabantse kandidaten op de lijst staan, waar op 15 maart op gestemd kan worden. Lijsttrekker is Jan
Heijman uit Tilburg. De andere Brabantse kandidaten zijn: Ralf Stultiens (3, Nuenen), Denise Kunst (5, Dongen), Wil van Pinxteren (8, Haaren), Yvonne de Heer
(10, Breda), Farid El-Khassim (12, Bergen op Zoom), Frank Smit (13, Bergeijk), Rien
van de Sande (15, Zundert), Davy Jansen (16, Bladel), Ron Rosbak (18, Etten-Leur),
Ludo Bolders (20, Woensdrecht) en Ans van der Velde (21, Eersel).

‘Rekening houden met belangen omwonenden GOL’
Samen met de Partij voor de Dieren heeft Lokaal Brabant aan GS vragen
gesteld over de gang van zaken rond de Gebiedsontwikkeling Oostelijke
Langstraat. Beide partijen vinden dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de wensen van omwonenden. “Het is mooi dat er door twintig partijen goed wordt samengewerkt in de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, maar het is ook belangrijk dat er wordt geluisterd naar de
bewoners in dit gebied. Zij wonnen daar immers”, stelt Jan Heijman. “Wij
willen daar dan ook zeker aandacht voor vragen in Provinciale Staten.”
Agenda
15 februari fractievergadering
17 februari Statendag

15 maart Landelijke verkiezingen
22 maart Fractievergadering
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