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Geslaagde bijeenkomst over lokaal campagne voeren
‘Communicatie hoort tot de kernactiviteiten van een politieke
partij.’ Dat was een van de kernboodschappen die raadslid voor
Hart voor Schijndel en communicatieadviseur Laurens van Voorst
de aanwezige gemeenteraadsleden meegaf bij de eerste bijeenkomst ‘Campagne voeren voor lokale verkiezingen’, die Lokaal
Brabant op 20 mei hield in Etten-Leur. Tijdens deze leerzame en
interactieve ochtend kwamen talloze thema’s die een rol spelen
bij verkiezingen aan de orde. ‘Als politieke partij moet je accepteren dat je niet alle zetels kunt behalen. Daarom moet je ook
lef hebben om als partij onderscheidend te zijn. Durf jezelf af te
vragen wat het bestaansrecht is van je partij en maak ook een
plaatje van de kiezers die je aan jou partij wilt binden. Dat helpt
je om onderscheidend te gaan communiceren.’ Een ander thema
dat aan de orde kwam was de wijze waarop campagne wordt gevoerd. Van Voorst: ‘Daarvoor zijn met name
menskracht en geld belangrijk. Maak daarom van tevoren een goede inventarisatie op hoeveel mensen je
als partij kunt rekenen en wat van deze mensen verwacht mag worden. Op basis daarvan kun je vervolgens
je verkiezingsactiviteiten gaan inplannen. Om de campagnekas aan te vullen kun je als partij ook activiteiten
gaan organiseren die geld opleveren. Met Hart voor Schijndel hebben wij in de aanloop naar de herindelingsverkiezingen in 2016 een popconcert georganiseerd. Dat bracht niet alleen geld in het laatje, maar vergrootte
ook onze naamsbekendheid. Belangrijk daarbij is wel dat het evenement past bij het imago van de partij.’
Lokaal Brabant houdt op 10 juni een tweede bijeenkomst ‘Campagne voeren voor lokale verkiezingen’. Deze gratis
bijeenkomst wordt gehouden van 9.30 tot 12.00 uur in Het Klooster, Park 1 in Nuenen. Aanmelden kan tot 5 juni
een mailtje te sturen naar: secretaris@lokaalbrabant.nl of naar jheijman@brabant.nl.

Voorlopig geen glastuinbouw in Deurne
Plannen voor een glastuinbouwgebied in Deurne worden opnieuw in de wacht
gezet. De provincie verleent geen vergunning voor de bouw: de uitstoot van
stikstof is te hoog. De provincie wil wel investeren in glastuinbouw waarbij
gebruik wordt gemaakt van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte.
Noord-Brabant gaat erg strikt om met de Europese stikstofregels. Limburg
is soepeler naar tuinbouwbedrijven toe. Lokaal Brabant diende onlangs een
motie in om glastuinbouw in Deurne mogelijk te maken, maar kreeg daarvoor
onvoldoende steun in Provinciale Staten.
Agenda
7 juni Fractievergadering Lokaal Brabant
9 juni Statendag

10 juni Bijeenkomst campagne lokale verkiezingen
21 juni Fractievergadering Lokaal Brabant
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