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Bekijk de webversie

Nieuwe burgerleden Lokaal Brabant benoemd
Tijdens de Statendag van 10 mei in het provinciehuis in 's-Hertogenbosch zijn Martin van Dijk
en Harold van den Broek officieel benoemd tot burgerlid voor Lokaal Brabant. Dit betekent
onder meer dat zij (naast Statenlid Wil van Pinxteren) ook het woord mogen voeren namens de
partij bij de diverse commissievergaderingen van Provinciale Staten. Thomas van Hulsel,
(nummer 4 op de kieslijst van Lokaal Brabant bij de afgelopen statenverkiezingen) zal de fractie
ondersteunen bij de portefeuilles: Financiën, Kunst & Cultuur, Kernenbeleid en Ruimte.
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Lokaal Brabant stelt vragen over veerdiensten
Statenlid Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld
richting Gedeputeerde Staten over de veerdiensten in onze provincie. 'Vanuit verschillende
hoeken bereiken ons signalen dat de oevergemeenten in Brabant moeite hebben om de
continuïteit van de veerdiensten te waarborgen', zegt Van Pinxteren. 'Omdat deze veerdiensten
een belangrijke rol vervullen in de bereikbaarheid, leefbaarheid en toerisme en recreatie in
delen van Brabant is het belangrijk dat deze veerdiensten behouden blijven.'
Lokaal Brabant heeft onder meer gevraagd wat er is gebeurd met de uitkomsten van een
verkenning naar de veerdiensten in Noord-Brabant, die bureau Mobycon in 2017 in opdracht
van de provincie Noord-Brabant heeft uitgevoerd. Ook is de partij benieuwd of er enig inzicht is
in de huidige exploitatie en continuïteit van de veerdiensten en of het Brabantse college bereid
is om in gesprek te gaan met de oevergemeenten en indien nodig ook de provincies Gelderland
en Zuid-Holland om de continuïteit én verduurzaming van de veerdiensten in Brabant voor de
toekomst vorm te geven.

27 mei verkiezingen voor Eerste Kamer
De leden van Provinciale Staten mogen op 27 mei hun stem uitbrengen voor de Eerste Kamer.
Statenlid Wil van Pinxteren zal daarbij kiezen voor de OSF. Als alle statenleden van
aangesloten partijen bij de OSF dit doen, dan heeft de OSF ook de komende periode een
vertegenwoordiger in de Eerste Kamer die zo goed mogelijk gaat opkomen voor de belangen
van provinciale politieke partijen.

Antwoord op schriftelijke vragen over
verkeersveiligheid provinciale wegen
Naar aanleiding van een studie van de ANWB naar de verkeersveiligheid op de provinciale
wegen heeft Lokaal Brabant vragen gesteld aan het College. Bij deze studie is ook het
Brabantse provinciale wegennet letterlijk in kaartgebracht, met de verkeersongevallen die de
afgelopen vier jaar hebben plaatsgevonden. Lokaal Brabant is onder meer benieuwd naar de
acties die de provincie heeft ondernomen om de verkeersveiligheid op provinciale wegen te
vergroten.
Via onderstaande link vindt u de antwoorden op de gestelde vragen:
https://brainps.brabant.nl/actueel/dagberichten-voor-statenleden/2019/april/weekbericht-week17
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Bijeenkomst verduurzaming woonhuismonumenten
Werkbezoek aan kalvermesterij in Vinkel met fiets
Ontmoeting met Flora & Faunabeheer Jachtclub
Fractievergadering Lokaal Brabant
Statendag in Provinciehuis
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u secretaris@lokaalbrabant.nl toe aan uw adresboek.

