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.
Ten behoeve van de media zijn hieronder de besluiten van Gedeputeerde Staten kort weergegeven.
Over sommige besluiten sturen Gedeputeerde Staten aparte persberichten uit om de media te
informeren. Voor antwoorden op Statenvragen klik op: www.brabant.nl/statenvragen.

1. Bundelroutes Zuidoost-Brabant

De eerste resultaten van studies naar de bereikbaarheid en leefbaarheid van Eindhoven en Helmond
zijn bekend. De langetermijnvisies van deze gemeenten worden ingebracht in het lopend onderzoek
‘Bereikbaarheid en verstedelijking Brainport’, dat later dit jaar wordt afgerond. De uitwerkingen van
de deelopgaven rond Nuenen, de Beekse Brug en Ekkersrijt komen op stoom. Voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022 worden bestuurlijk onomkeerbare besluiten genomen over de
toekomst van de verkeersstructuur in Zuidoost-Brabant. Voor de steun van de provincie, stellen
Gedeputeerde Staten, moeten de plannen toekomstbestendig (20-30 jaar) zijn, draagvlak hebben in
de regio en financieel haalbaar zijn.

Activiteiten
In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn de externe publieke activiteiten van de leden van
Gedeputeerde Staten afgelast.

Weblogs van

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx

Pilot innovatieve verlichting langs fietspad N639
Provincie en rijk maken nadere afspraken over stikstof, extern salderen en natuurherstel
Brabant: cultuureducatie voor álle kinderen
Colleges van B&W ’s-Hertogenbosch en Oss stellen voor om in Duurzame Polder grootschalig
duurzame energie op te wekken met windmolens en zonnevelden
Wijziging Interim Omgevingsverordening ter inzage: blijvend ambitieus, maar realistisch
Provincie investeert in herstel uit coronacrisis
Provincie koopt grond van gemeente Bergen op Zoom voor economische ontwikkeling
Provincie bezorgd over leegstand winkelpanden: Slechte cijfers over 2019 en concreet effect corona
op detailhandel nog onbekend
Rijk, provincie en gemeenten tekenen overeenkomst: aanbesteding N65 Vught-Haaren opengesteld
Meerjarige steun Brabant voor philharmonie

Piketdienst
Piketdienst
Afdeling Communicatie van de provincie Noord-Brabant is voor journalisten voor zaken die geen
uitstel kunnen velen ook buiten kantooruren aanspreekbaar en bereikbaar onder nummer 0627745200.

