Vragen voor het rondvraagmoment 22 februari 2019
Vragen

Nadere toelichting

Fracties

Lid GS

Gesprek minister Binnenlandse Zaken over nieuwe concept

Op de slotconferentie van Veerkrachtig Bestuur (13 februari j.l.)

GroenLinks

Anne-Marie

beleidskader voor gemeentelijke herindelingen en de daarbij

sprak mw. Brunklaus een ambtenaar van het ministerie van

(Patricia

Spierings

behorende AHRI procedure

Binnenlandse Zaken die was uitgenodigd als spreker op de

Brunklaus)

1.

Kan de gedeputeerde ons verslag doen van het gesprek

conferentie. Hij vertelde dat Gedeputeerde Spierings en andere

dat zij - en andere IPO-leden - heeft gevoerd met de

IPO-leden op 20 februari een afspraak hebben met de minister

minister van binnenlandse zaken over het nieuwe concept

om te spreken over het nieuwe beleidskader voor herindelingen.

beleidskader voor gemeentelijke herindelingen en de
daarbij behorende AHRI procedure?
Sluipverkeer Langstraat

Naar aanleiding van het bericht https://www.bd.nl/waalwijk-

Ankie de Hoon

Christophe van

1.

In hoeverre, op welke manier(en), kan de provincie de

heusden-e-o/ultimatum-voor-aanpak-sluipverkeer-in-langstraat-

(CDA)

der Maat

betrokken gemeenten, inwoners en belangengroepen

dorpen~af0c7ff6/ wil het CDA graag een vraag aan het

tegemoet komen bij het vaststellen van een gedragen

College stellen.

aanpak tegen sluipverkeer in de Langstraat?
Storingen Maaslijn

Via diverse kanalen ontving GroenLinks signalen van de vele

Sjo Smeets

Christophe van

1.

Kan de gedeputeerde toelichten wat de oorzaak is van

storingen bij de Maaslijn uitgevoerd door Arriva. Zie

(GroenLinks)

der Maat

de vele storingen en hoe Arriva dit wil verbeteren?

www.fixhetov.nl . Vooral Brabantse studenten uit onder andere
Cuijk en Boxmeer die in Nijmegen studeren zijn de dupe van de
vele storingen op dit traject

Carnavals passepartout met de bus voor heel Brabant

In november 2017 heeft de fractie van GroenLinks

Sjo Smeets

Christophe van

1.

Kan de gedeputeerde inzicht geven of dit meer reizigers

aangedrongen op een goedkoop carnvals passepartout bij het

(GroenLinks)

der Maat

heeft opgeleverd? Gaan de Brabantse busvervoerders dit

Brabants busvervoer. Dit om de verkeersveiligheid te bevorderen

jaar weer met een goedkoop passepartout werken?

en meer reclame te maken voor het openbaar vervoer. Onder
andere Arriva heeft dat opgepakt in 2018.

