Provinciale onderscheiding Hertog Jan Europees parlementarier Lambert
van Nistelrooij
's-Hertogenbosch, 30 augustus 2017- Lambert van Nistelrooij (Diessen), lid
van het Europees Parlement en oud-gedeputeerde, ontving vandaag tijdens
de opening van kunstmanifestatie LandArt Diessen, uit handen van de
commissaris van de Koning in Noord-Brabant, de provinciale onderscheiding
Hertog Jan. Tijdens de uitreiking was ook de Europees Commissaris voor
regionaal beleid Corina Cretu aanwezig om de manifestatie 'let the stars
shine' te openen. Hij ontvangt de provinciale onderscheiding wegens zijn
verdiensten voor het openbaar bestuur, in Brabant waar hij bijna 40 jaar
actief is en in het bijzonder als lid van het Europees Parlement. Daar is hij
op vele terreinen actief waarbij hij zich inzet voor regionaal beleid en
Brabant.
Lambert van Nistlerooij was ondermeer werkzaam in het onderwijs en diverse beleidsfuncties bij
overheden en organisaties. Hij was lid van de gemeenteraad van Nuland, lid van Provinciale Staten
en gedeputeerde voor bestuurlijke organisatie, volksgezondheid, welzijn en volkshuisvesting van 1991
tot 2003. Sinds 2004 is hij lid van het Europees Parlement waar hij actief is op et gebied van
financieel beleid, regionaal beleid en de biobased economy.
LandArt Diessen is een kunstmanifestatie waarbij landschap en moderne kunst samengaan die
internationaal de aandacht trekt. LandArt langs de Reusel, waar kunst en biobased samen gaan is dit
jaar het thema. Biobased staat voor het (her)gebruik van plantaardige grondstoffen en afvalstoffen
voor nieuwe producten om zo bij de dragen aan een circulaire economie. De opening van de
manifestatie markeert ook de start van de actie 'let the stars shine' die tot doel heeft de kennis over
Europa aan de hand van concrete projecten in de regio te vergroten.
De provinciale onderscheiding Hertog Jan is een beeld van hertog Jan te paard van de hand van
kunstenares Willy van de Putt. De onderscheiding wordt uitgereikt aan mensen die zich voor Brabant
verdienstelijk hebben gemaakt.
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