
 
 
S O N  7  M A A R T  2 0 2 3  
 
 

Weet je nog niet waar je op gaat stemmen? Kijk naar 
het Kiezersdebat van Brabant 
  

  
Over een ruime week (15 maart) mogen we weer naar de stembus. Heb je nog 

geen idee welk vakje je rood gaat kleuren? En ben je benieuwd waar de 

provinciale partijen precies voor staan? Kijk dan naar het 'Kiezersdebat van 

Brabant'. Een debat waar juist de kiezers de vragen aan de politici stellen. Vanaf 

vrijdag 10 maart zijn video's en artikelen van het debat te vinden 

op omroepbrabant.nl/verkiezingen . 

Vanuit Poppodium 013 in Tilburg gingen de lijsttrekkers met elkaar in gesprek over vier 

thema's: landbouw en voedsel, wonen en arbeidsmigratie, verkeer en vervoer en klimaat 

en energie. Tijdens het debat kon het publiek rechtstreeks vragen stellen aan de politici. 

Waar moeten nieuwe woningen komen, is er een oplossing voor de dagelijkse files in 

Brabant, en is er nog plek voor boeren in onze provincie? Hierover en over nog veel 

meer onderwerpen gaat het ‘Kiezersdebat van Brabant’. Dit keer stelden niet wij, maar 

de kiezers, de vragen. 

 

Kieskompas op maat 

Het blijft voor veel mensen een lastige keuze waar ze op moeten stemmen. Daarom 

heeft Brabant dit jaar voor het eerst een eigen stemhulp, helemaal gericht op thema’s 

die hier spelen. De stellingen zijn deze keer niet door de politieke partijen zelf bedacht, 

maar door journalisten uit de regio. Een Kieskompas op maat dus, deze is te vinden 

http://l.perssupport.nl/ls/click?upn=-2BE5YH4yj3SvPKiQ71pYCEv0HDdtxVJXBFIfw99JUchifvYx-2BE0EzNMFcp7aaljUMJppDlAhojwgD3b3xDetZuA-3D-3DHTdt_surlT6tjxMO4sUs3XBofmCpjw6xA-2BV1usJyIof3Af6Rsy5JkShhYUhxfwSnJXiPQ4X4DuSV9qf-2B3Hd0vVoPFgrcYjJQghhsKQucw54ge0tjWGN22bWweY-2F1kszlQAgG8esBnL0tRKO0DCZ-2Bnirt-2Fqeilkfbv93w0bSbvk9rTEYMmFPmGIcxgHr4adtcO-2B-2BFOuT1bU6QFrxk73i0PSyA3EU3v6vVGsT2t3LI-2FBiFdC6mbc-2FeFXovFFsjfTOfvcc53rRfIzxLBzf8U5FKHrXuTK0bM9ae-2BhFUDyq2UGR7BXRA-3D


op https://noord-brabant.kieskompas.nl/nl/ 

 

Vanaf vrijdag 10 maart zijn er op de verkiezingspagina van Omroep Brabant korte 

video’s en artikelen te lezen over de thema's tijdens het debat. Een ruime samenvatting 

van het ‘Kiezersdebat van Brabant’ wordt op zaterdag 11 maart om 17.45 uur, 19.45 uur, 

21.45 uur en 23.45 uur uitgezonden. Omroep Brabant is op tv te vinden bij Ziggo op 

kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en KPN kanaal 507.Online kijk je (terug) 

via omroepbrabant.nl 
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