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Statenlid Jan Heijman wordt wethouder in Bladel
Statenlid Jan Heijman van Lokaal Brabant gaat zijn statenlidmaatschap
combineren met de functie van wethouder in de gemeente Bladel.
Heijman wordt samen met Marko van Dalen wethouder namens de
partijen Bladel Transparant, VVD, Bladels Belang en Pro 5. Zij volgen
Wim van der Linden (VHP) en Fons d’Haens (CDA) op die na een ingediende motie van wantrouwen hun conclusies trokken en opstapten. ‘In
de komende maanden mogen wij flink aan de bak. Wij hopen dat we
samen met de gemeenteraad de bestuurscrisis achter ons kunnen laten’,
aldus Heijman. Belangrijke onderwerpen in Bladel zijn onder meer de
omgevingsvisie en MFA Hapert. ‘We gaan deze onderwerpen aanpakken
en oplossen op basis van de afspraken en de duidelijke opdracht die er
reeds ligt. Ik heb er in ieder geval veel zin in.’

Lokaal Brabant wil burgemeesters van lokale partijen
Diverse Brabantse gemeenten gaan de komende tijd op zoek naar een nieuwe
burgemeester. Onder andere in Meierijstad, Etten-Leur, Someren, Loon op Zand en
Oirschot zijn vacatures voor burgemeesters. Daarnaast moeten ook de
gemeenten Tilburg en Den Bosch op zoek naar opvolgers voor Peter Noordanus en
Ton Rombouts. Lokaal Brabant pleit ervoor dat ook vertegenwoordigers van lokale
partijen in diverse gemeenten een gooi doen naar deze burgemeestersposten. ‘In
het merendeel van de Brabantse gemeenten zijn lokale partijen sterk vertegenwoordigd, maar de meeste burgemeesters worden nog altijd geleverd door de grote
landelijke partijen’, zegt burgerlid Denise Kunst van Lokaal Brabant. ‘Wij vinden dat
ook goede kandidaten van lokale partijen hiervoor in aanmerking moeten komen.’

Vragen over bestuurlijke toekomst gemeenten
Lokaal Brabant heeft bij Gedeputeerde Staten om opheldering gevraagd over de
herindeling van een aantal Brabantse gemeenten in het kader van ‘Veerkrachtig
bestuur in Brabant’. ‘We merken dat een aantal gemeenten uitstel vraagt alvorens
een besluit te nemen over hun eigen bestuurlijke toekomst’, zegt Jan Heijman.
‘Daarom hebben we GS gevraagd of het niet tijd wordt om hun eigen rol in deze
dossiers te minimaliseren en het herindelingsproces over te laten aan de gemeenten zelf. Een mooi voorbeeld zijn Landerd en Uden, die samen tot een overleg zijn
gekomen. Waarom zou dat in andere Brabantse gemeenten niet mogelijk zijn.’
Agenda
17 juni Werkbezoek met OSF aan Schiphol
21 juni Fractievergadering Lokaal Brabant

23 juni Statendag
24 juni Ledenraad OSF
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