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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. Vaststelling voorkeursalternatief N284 Reusel – Bladel – A67

Aan de provinciale weg N284 die dwars door de Kempen loopt vindt vanaf 2024 groot onderhoud
plaats. Gelijktijdig wordt de weg omgebouwd en gereedgemaakt voor 2040. De Provincie NoordBrabant, gemeenten Bladel en Reusel – De Mierden hebben een voorkeursalternatief opgesteld.
Deze moet de doorstroming, verkeersveiligheid en bereikbaarheid verbeteren. In de praktijk betekent
dit dat diverse kruispunten anders ingericht worden, de komst van twee extra fietstunnels, de aanleg
van fietsroutes, het aanleggen of verplaatsen van ov-haltes en maatregelen op het gebied van
duurzaamheid en Smart Mobility.
2. Statenmedeling Smart Mobility, mobiliteitsdata en digitalisering

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten op de hoogte van de versterkte inzet op Smart
Mobiltiy, mobliteitsdata en digitalisering.
3. Statenmededeling Ontwikkeling Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2023

Met een statenmededeling informeren Gedeputeerde Staten de leden van Provinciale Staten over de
totstandkoming van een nieuw beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport. In deze statenmededeling
staat onder meer dat in het najaar gewerkt wordt aan een kader met de uitvoeringsagenda’s voor de
periode 2021-2023. In het voorjaar van 2021 wordt gestart met werken aan een nieuw integraal
beleidskader voor de periode 2023-2030. Ook staat in de statenmededeling dat samenleving wordt
gezien als een horizontaal thema, dus met een plek in alle portefeuilles, en dat het budget voor
samenleving vervalt.

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

