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                De aanstaande Provinciale Statenverkiezingen a.s. woensdag 15 maart 2023. 

 

Jarenlang is BUS, als belangenbehartigingsorganisatie, begaan met allerlei ontwikkelingen welke lokaal, 

provinciaal en zelfs landelijk in werking zijn of worden gesteld.’War wij als BUS ons vooral in verdiepen en 

trachten enige invloed op uit te kunnen oefenen zijn onderwerpen die mensen raken. 

U moet dan denken aan o.a., de ingrijpende veranderingen in de Sociale Wet- en Regelgeving, in de Wet 

Langdurige Zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet, de Wet Werk en Inkomen 

maar ook het lokale woonbeleid, de rol van lokale en regionale advies- en cliëntenraden. 

En specifiek op de lokale ontwikkelingen rondom de thema’s: Armoede, eenzaamheid, de menselijke maat 

bij het nemen van beslissingen, de uitvoering van  gemeentelijke taken zoals bij de WMO, Schuldhulpverle-

ning, ondersteuning en begeleiding van mensen met een beperking en andere voor de burger belangrijke uit-

voeringstaken.  

 

Stem mogelijkheid op 15 maart 2023: 

Woensdag 15 maart 2023 is er weer een gelegenheid om u ervaringen bevindingen te laten meewegen bij het 

uitbrengen van uw stem en misschien wel de stem waarvoor u gemachtigd bent. Wij willen op geen enkele 

wijze uw stemgedrag beïnvloeden daar wij van mening zijn dat u in volle vrijheid uw eigen keuze moet ma-

ken. Ga vooral stemmen is ons advies. 

 

BUS wil graag met u het volgende delen: De rol en taakstellingen van onze Provinciale Staten: 

De Provinciale Staten, waar u woensdag 23.03.2023 uw stem over mag uitbrengen heeft als kerntaken, het 

bepalen van het toekomstig provinciaal beleid en het controleren van de Gedeputeerde Staten. De Provinciale 

Staten gaan o.a. over, het beleid en uitvoering op de terreinen van de ontwikkelingen en uitbreiding van ste-

den en dorpen op gebied van industriële activiteiten, bereikbaarheid (vervoer – wegennet, spoorwegen-, 

scheepvaartverbindingen), leefbaarheid van en op het platteland, de agrarische sector, de natuurgebieden en 

recreatie in uw provincie. Ook beleidsterreinen zoals wonen, sociale samenhang, mileu – stikstof en CO2 

zaken maken deel uit van het beleid welke vanuit de provinciale Staten de noodzakelijke aandacht krijgen en 

besluiten over worden genomen. 

 

Directe gevolgen van het stemgedrag van burgers: De rol en taakstellingen van de Eerste Kamer: 

Als u op 15 maart 2023 gaat stemmen stemt u niet alleen op ue kandidaat voor de Provinciale Staten van 

Noord – Brabant maar brengt u mede een stem uit aan de toekomstige samenstelling van de Eerste Kamer. 

De toekomstige Leden van de Eerste Kamer hebben als taak, onze wetgeving te bewaken daarvoor hebben 

zij het instrument om wetgevingen goed te keuren of te verwerpen. Ook hebben zij als kerntaak het controle-

ren van de Regering. De samenstelling van de Eerste Kamer kan dus erg bepalend zijn en worden om in haar 

taakstelling zeer kritisch te kijken naar Wetgevingen die in de Tweede Kamer tot stand zijn gekomen en met 

meerderheid zijn aangenomen deze in de Eerste Kamer of aan t nemen dan wel af te keuren. Afkeuren bete-

kend, dat de ingediende wetgevingen  niet verder kunnen worden uitgewerkt. 

Het kan dan zo maar zijn dat het van groot belang is dat er een Eerste Kamer gaat komen die niet van gelijke 

samenstelling, qua meerderheid is, gelijk aan de Tweede Kamer. 

 

BUS wil u graag in gedachten vrijblijvend meegeven: 

Wij roepen ieder Brabantse burger op, maka gebruik van uw stemrecht maar wees kritisch en laat al uw erva-

ringen van de afgelopen jaren meewegen. Ervaringen op het terrein van uw eerder uitgebrachte stemmen, de 

uitkomst van uw verwachtingen naar aanleiding van uw stemgedrag en de betrouwbaarheid die u heeft in de 

vertegenwoordigers van de Politieke Partijen en hun verkiezingsprogramma. Beoordeel of deze overeen 

komt met uw wensen, behoefte en verwachtingen maar neem ook mee dat we de aankomende 10 – 15 jaar te 

maken gaan krijgen met een totaal veranderend politiek landschap, leefomgevingen en de nodige problemen 

t.g.v. de energiecrisis, milieu en het woonbeleid en de herinrichting van de zorg. 

Kijk vooral om uw heen, ziet wat het verleden u gebracht heeft en realiseer u dat veel van de verbeteringen 

maar ok van de ingrijpende veranderingen een direct gevolg zijn van politieke besluiten. 
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