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Deze nieuwsbrief staat in het kader van de verkiezingen. Maar natuurlijk hebben we ook lokale 

onderwerpen. Én fractienieuws. Suggesties? Laat het ons weten. Zie onderaan. 

 

 

Verkiezingen 
  

Máák het verschil, stém ! 
 

20 maart VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN 

20 maart WATERSCHAPSVERKIEZINGEN  

 

Raadslid Michel Lintermans staat op beide kieslijsten. 

 

Mogelijk hoef je er niet over na te denken wat je gaat stemmen.  

Bij twijfel is er de kieswijzer: Klik hier  

 

Verkiezingsprogramma van Groen Links Brabant: klik hier  

Verkiezingsprogramma van D’66 Brabant: Klik hier  

Verkiezingsprogramma van SP Brabant: Klik hier 

 

 

In de media 

Jan Verleijsdonk ontvangt Koninklijke onderscheiding 

Op zondag 27 januari heeft Jan Verleijsdonk, uit handen van 

burgemeester Hilko Mak, samen met een mooie toespraak, een 

Koninklijke onderscheiding uitgereikt gekregen. Het betreft de titel ‘Lid 

in de Orde van Oranje-Nassau’.                                                                                          

De onderscheiding werd hem uitgereikt bij gelegenheid van de jaarlijkse 

vriendenfilm voor vrienden, relaties en vrijwilligers van de Nacht van het 

Witte Doek in het cultuurcentrum. 

Jan Verleijsdonk maakt al 25 jaar deel uit van het bestuur van Stichting 

Het Witte Doek.                                                                                     

https://noord-brabant.stemwijzer.nl/#intro
https://noord-brabant.stemwijzer.nl/#intro
https://noordbrabant.d66.nl/content/uploads/sites/80/2018/12/verkiezingsprogramma-D66-Noord-Brabant-2019-2023-LR.pdf
https://noord-brabant.sp.nl/verkiezingsprogramma-beter-brabant


Vanaf 1996 tot en met de dag van vandaag is hij ook actief voor de Deurnese Zwemvereniging 

Triton.  

Vanaf 1998 is hij ook op diverse terreinen actief voor de politieke partij Progressief Akkoord-

Groen Links. Hij is jarenlang als vrijwilliger actief bij de diverse activiteiten die er door de partij 

werden georganiseerd. Vanaf 2014 is hij lid van de steunfractie en is hij burgercommissielid. 

 

 

N270 Ventweg met uitzicht op landingsbaan 

Opiniestuk in ED  van onze fractievoorzitter Theo Hikspoors. 

 

In de gemeenteraad van Deurne was het bestemmingplan van de N270 aan de orde (de 

reconstructie van het baanvak tussen de provinciegrens met Limburg en Deurne Walsberg). Het 

gaat om het aanleggen van ventwegen - 2 keer 5,5 meter nieuw asfaltbeton. De vrijliggende 

fietspaden worden hiervoor opgeofferd.  

 

Het gaat om fileproblemen, verkeersveiligheid en geluidshinder. Meer asfalt moet dat oplossen. 

Bekend is dat extra asfalt leidt tot extra verkeersdruk. Dus als je al iets aan de verkeersdruk wil 

doen, moet je naar andere wegen zoeken.  

 

Het voorliggende plan biedt geen oplossing voor de geconstateerde problemen. Het is hard nodig 

dat de provincie alsnog naar alternatieven zoekt. Ik wil graag een aantal alternatieven aanreiken: 1. 

Snelheidsbeperkingen via trajectcontrole en stoplichten; 2. Een inhaalverbod (dubbele 

doorgetrokken strepen); 3. Rotondes; 4. Agrarisch verkeer zoveel mogelijk weren met adviesroutes; 

5. Slimme stoplichten bij de oversteekplaatsen; 6. ZOAB (minder geluidsoverlast); 7. Extra bomen. 

Klik hier voor het opiniestuk 

 

 

Gezonde Leefomgeving 
 

Afgelopen maandag 11 maart vond “Het Debat over Daarbuiten” plaats. 

Een opzet voor de verkiezingen wat betreft standpunten aangaande m.n. de intensieve veehouderij, 

georganiseerd door Brabants Burger Platform. 

Groen Links wil dat:  

De industriële veehouderij in Brabant wordt afgebouwd door koppeling van een sluitend systeem 

van dierenproductierechten aan provinciale compartimentering, grondgebondenheid, een 

saneringsfonds en consequente handhaving.  

De veestapel in Brabant wordt fors verkleind door het intrekken van milieuvergunningen en door 

eigen provinciale regelgeving die de Wet Programmatische Aanpak Stikstof overstijgt.  

D’66 wil: 

een stevige krimp van de veestapel in Brabant. Hoewel wij veel vertrouwen hebben in de 

technologische vooruitgang van de sector, gaat dit niet snel en ver genoeg om de 

uitstootproblematiek op te lossen. D66 wil snel naar een gezond en schoon Brabant en dus minder 

dieren. 

SP wil: forse vermindering van de veestapel  

Partij van de Dieren wil: 

De provincie maakt een duidelijk stappenplan om te zorgen voor een snelle omschakeling naar een 

diervriendelijke en duurzame landbouw.  

https://www.ed.nl/mening/ventweg-met-uitzicht-op-landingsbaan~a4405f42/


Het aantal gehouden dieren wordt met minstens 70% verlaagd en de provinciale prioriteiten 

worden verlegd van intensieve landbouw naar regionale, grondgebonden, plantaardige en 

biologische landbouw.  

 

 

Nieuws van de fractie 
  

Op de ledenvergadering van 10 oktober 2018 hebben jullie het bestuur groen licht gegeven om 

een begin te maken met het samenwerkingsproces  Progressief Akkoord-Groen Links en PvdA 

afdeling Deurne. Ook hebben we toen afgesproken om jullie te informeren over de vorderingen. 

Sindsdien zijn de volgende stappen gezet:  

 • Er is een kerngroep gevormd waarin zitting hebben: Theo Hikspoors, fractieleider PA-GL, Ben 

Timmers, voorzitter GL, Jerom Coppus en Driek Berkers namens de PvdA. Deze mensen hebben de 

eerste stappen in gang gezet.  

• De fracties van PA-GL en PvdA bereiden sinds kort gezamenlijk de commissie- en 

raadsvergaderingen voor. 

 • De besturen van PA-GL en de PvdA hebben een nader kennismakingsgesprek gevoerd. 

 • Op 30 januari jl. is er een druk bezochte bijeenkomst geweest waaraan werd deelgenomen door 

raadsleden, leden van de (steun)fracties en bestuursleden van zowel PA-GL als PvdA. Voor die 

avond hadden we Ben Brands uit Vught uitgenodigd. In Vught bestaat al een groot aantal jaren een 

prima samenwerking tussen PvdA, GL en een lokale partij. Ben heeft die samenwerking van het 

begin af aan meegemaakt. Hij heeft ons verteld welke stappen, in welke volgorde zijn gezet en 

welke leerpunten daaruit te halen zijn. Het was een inspirerende bijeenkomst.  

• In maart is de bovengenoemde kerngroep weer bij elkaar geweest om terug te kijken op de zaken 

die zijn uitgevoerd en om nieuwe stappen voor te bereiden.    

  

Met vriendelijke groet,  

Namens de besturen  

Ben Timmers en Joop van Hout 

 

Voel je je betrokken bij onze beweging?  

Kan je je in onze standpunten vinden? 

Heb je vaardigheden die je in wilt zetten? 

Heb je een paar uur per maand of week beschikbaar? 

Neem dan contact met ons op. En zeg het voort. 

Groei en bloei met ons samen. 

 
Ons emailadres: info@progressiefakkoord-groenlinks.nl  

 

Je kunt ons ook volgen via; 

Facebook                         :Klik hier   

én/of Twitter                    :Klik hier  

én natuurlijk de website  :Klik hier  

https://www.facebook.com/pagldeurne/
https://twitter.com/PA_GL_Deurne
https://progressiefakkoord-groenlinks.nl/

