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Kijk naar het Debat van het Zuiden zaterdag 13 maart 
  

  

Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, BN DeStem en Omroep Brabant trekken 

tijdens de Tweede Kamerverkiezingen samen op. De 4 mediabedrijven houden op 

zaterdag 13 maart in ’s-Hertogenbosch het Debat van het Zuiden. De landelijke 

lijsttrekkers van 7 grote politieke partijen gaan met elkaar de strijd aan over 

thema’s die Brabanders bezighouden. Het Brabants Dagblad, het Eindhovens 

Dagblad, BN DeStem en Omroep Brabant zenden het verkiezingsdebat live uit 

online. Bij initiatiefnemer Omroep Brabant is het debat ook live om 18.30 uur op tv 

te zien. 

De deelnemers zijn Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV), Wopke Hoekstra (CDA), 

Jesse Klaver (GroenLinks), Sigrid Kaag (D’66), Lilian Marijnissen (SP) en Lilianne 

Ploumen (PVDA). 

Het debat wordt geleid door Tessel Linders en Arjo Kraak. Thema’s die aan bod komen 

zijn onder meer het grote woningtekort in Brabant en de problemen in de buitengebieden 

waar boeren en burgers elkaar nogal eens in de weg zitten. De 7 lijsttrekkers praten ook 

over de Brabantse economie, én of we met hulp van het krachtige Brabantse 

bedrijfsleven Nederland na de coronacrisis verder kunnen helpen. 

De Brabantse mediabedrijven organiseren samen dit debat om Brabanders meer inzicht 

te geven in wat de verschillende politieke partijen voor deze provincie kunnen en willen 

betekenen. In het Debat van het Zuiden worden hoofdzakelijk Brabantse thema’s 

aangesneden. Daarbij wordt ook stil gestaan bij het gevoel dat Brabanders hebben dat 

er onvoldoende naar hen wordt geluisterd in Den Haag. 

Het ‘Debat van het Zuiden’ wordt op 13 maart vanaf 18.30 uur LIVE op tv uitgezonden 

en de app, op de website en via Facebook..Omroep Brabant is op tv te vinden bij Ziggo 

op kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en KPN kanaal 507. 
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