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om luchtvervuiling 

te meten 

Een landschap
zonder blokkendozen

Minder stikstof
op onze natuur

Plek voor 
biologische landbouw
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We zetten ons 
doorlopend in voor:

NOORD BRABANT

2020 was het jaar waarin alles anders werd. We gingen van coalitie naar oppositie en corona 
trof ons land. Gelukkig hebben ook genoeg mogen bereiken. Onze hoogte- (en dieptepunten)  
van dit jaar zie je terug in dit overzicht. En wat 2021 ook gaat brengen, wij blijven ons          
inzetten voor een groen, sociaal en gezond Brabant!

JAAROVERZICHT 2020

Jan Dec

 Human centric approach datavisie

 Gezondere lucht

 Blijvende aandacht voor dierenwelzijn (unaniem!)

 Behoud de boa’s

 Anti-racisme

Onderzoek beperking onttrekking grondwater

Meer meetpunten voor Brabant

Goed opdrachtgeverschap in coronatijd

Digitaal nieuwjaarsconcert door Philharmonie 
Zuid voor alle Brabanders

Aangenomen moties & amendementen: ⁉
?!

Schriftelijke vragen:

• Vestiging XXL-distributiecentrum op voormalig 
Philipsterrein te Roosendaal
• Bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Landerd 
en Uden
• Herontwikkeling kasteel Gemert
• Stalbranden
• Luchtkwaliteit en corona
• Zorgen bestrijdingsmiddel voor eikenprocessierups
• Voortgang opvang van wilde inheemse dieren in 
Noord-Brabant
• Coronabesmetting van nertsen op mensen

• Slachthuizen en corona
• Mestverwerker Nistelrode
• Kippenstal Deurne
• Coronacrisis duurt voort: Hoe zit het met 
de luchtkwaliteit?
• Uitbreiding varkenshouderij te Gemert
• Niet naleven van de Q-koortsregels
• Ruimte voor ruimte aan de Merodelaan 
in Oisterwijk
• Verwaarloosde dieren stallen
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