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Bijeenkomsten ‘Campagne voeren voor lokale verkiezingen’
Lokaal Brabant houdt op 20 mei en 10 juni twee bijeenkomsten met als
thema ‘Campagne voeren voor lokale verkiezingen’. Veel gemeentelijke
lokale partijen zijn druk bezig met de verkiezingen die in maart 2018
worden gehouden. Lokaal Brabant wil partijen helpen om succesvol te
zijn bij deze verkiezingen.
De bijeenkomsten worden gehouden in de volgende plaatsen:
- 20 mei van 9.30 tot 12.00 uur in het Oude Raadhuis, Markt 1 in Etten-Leur
- 10 juni van 9.30 tot 12.00 uur in Het Klooster, Park 1 in Nuenen
De bijeenkomsten zijn speciaal bedoeld voor leden van gemeentelijke
politieke partijen in Noord-Brabant. Toegang is gratis.
Aanmelden kan door uiterlijk 11 mei een mailtje te sturen naar:
secretaris@lokaalbrabant.nl of naar jheijman@brabant.nl.

‘Europese instellingen uit Verenigd Koninkrijk naar Brabant’
Nu het Verenigd Koninkrijk de EU gaat verlaten, moet ook een aantal Europese
instellingen verhuizen. Het demissionaire kabinet heeft met name Amsterdam genoemd als kandidaat vestigingsplaats voor deze instellingen. Volgens Lokaal Brabant
is Brainport Eindhoven echter de meest ideale vestigingsplek voor Europese instellingen, omdat hier de meeste kennis en ervaring zit om deze instellingen goed te
bemensen. Daarom wil Lokaal Brabant dat het college van Gedeputeerde staten bij
het kabinet gaat pleiten, om bij de verhuizing van Europese instellingen vanuit het
Verenigd Koninkrijk naar het vasteland, niet alleen naar Amsterdam maar zeker ook
naar Brabant te kijken.

Lokaal Brabant wil burger betrekken bij Perspectief Nota
Bij de behandeling van de Perspectief Nota op 21 april heeft Lokaal Brabant
een motie ingediend om burgers meer inspraak te geven. ‘De provincie staat
als bestuurslaag ver weg van de samenleving’, zegt Jan Heijman. ‘In diverse
gemeenten is inspraak voor de Perspectiefnota zodanig geregeld, dat burgers
direct hun ideeën kunnen neerleggen bij de raad. Hierdoor ontstaan nieuwe
discussies en krijgen burgers indirect direct invloed. Wij willen graag dat Brabantse burgers ook inspraak krijgen bij de behandeling van de Perspectiefnota
van Provinciale Staten.’
Agenda
11 + 12 mei Heisessie Provinciale Staten
20 mei Bijeenkomst campagne lokale verkiezingen

9 juni Statendag
10 juni Bijeenkomst campagne lokale verkiezingen
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