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Maart 2017

Stem Lokaal in de Kamer op 15 maart!
Op 15 maart mogen kiezers naar de stembus voor de Tweede Kamer
verkiezingen. Tijdens deze verkiezingen is het voor de eerste keer
mogelijk om ook ‘lokaal’ te stemmen. Een groot aantal lokale en
provinciale partijen (onder wie Lokaal Brabant) hebben het initiatief
genomen om de partij Lokaal in de Kamer op te richten. Hierdoor
krijgen lokale kiezers de mogelijkheid om hun stem door te geven
aan een lokale partij in de Tweede Kamer.Lokaal in de Kamer wil de
komende jaren de problemen die spelen op lokaal en regionaal niveau nadrukkelijker onder de aandacht brengen in Den Haag.
Stem daarom op 15 maart op Lokaal in de Kamer, lijst 24.
Meer informatie is over Lokaal in de Kamer is te vinden op de website: www.
lokaalindekamer.nl. Volg ons op www.facebook.com/lokaalindekamer en op
twitter @lokaalindekamer.nl

Soap ‘Europese Regio van de Gastronomie’ duurt voort
Lokaal Brabant stelde in januari van dit jaar vragen aan gedeputeerde Spierings
over de begrote kosten voor de benoeming van Brabant tot ‘Europese Regio van de
Gastronomie’. Daarop werd geantwoord dat de provincie slechts een klein deel van
de begrote kosten (in totaal zeker 6 miljoen) van het jubeljaar voor haar rekening
neemt. Onze verbazing was daarom groot toen de Bossche burgemeester Ton Rombouts tijdens de aftrap van ‘We Are Food 2018’ aangaf dat de provincie ‘niet flauw’
is geweest met haar bijdrage aan ‘Europese Regio van de Gastronomie’. “Wij blijven
dit onderwerp op de voet volgen en gaan hier zeker nog vragen over stellen aan de
gedeputeerde”, aldus Statenlid Jan Heijman van Lokaal Brabant.

Motie voor komst Glastuinbouw Deurne
Lokaal Brabant heeft bij de provincie Noord Brabant een motie ingediend
om het Glastuinbouw project in Deurne toch door te laten gaan. “Door aanpassingen in het stikstofbeleid kunnen tuinbouwbedrijven niet voldoen aan
de regels”, legt Jan Heijman uit. “Al in 1997 is door de provincie het initiatief
genomen om in Deurne een glas-tuinbouwgebied te realiseren. Inmiddels is al
zo’n 31 miljoen euro is geïnvesteerd in dit project. Wij hebben GS daarom gevraagd om voor glastuinbouwers die zich hier willen vestigen een uitzondering
te maken als het gaat om de uitstoot van stikstof.”
Agenda
14 maart Verkiezingsdebat Arnhem
15 maart Landelijke verkiezingen

22 maart Fractievergadering
24 maart Statendag
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