SON 8 MAART 2019

Het laatste verkiezingsnieuws vind je bij Omroep Brabant
Op woensdag 20 maart mag je gaan stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Stem af
op Omroep Brabant en volg alle ontwikkelingen.

Debat
Omroep Brabant houdt je op de hoogte rondom de Provinciale Statenverkiezingen. Ben je benieuwd
naar de standpunten en beloftes van de provinciale partijen? Op zaterdag 16 maart houdt Omroep
Brabant een verkiezingsdebat tijdens de open dag van het provinciehuis in Den Bosch. Daar gaan de
provinciale lijsttrekkers live het debat aan met elkaar en met het publiek. Het debat is 16 maart vanaf
16.00 uur LIVE te volgen op Omroep Brabant tv, website en in de app.
Waarom stemmen?
In deze video legt Omroep Brabant je in sneltreinvaart uit waar jouw stem die dag over gaat.
In aanloop naar 20 maart besteedt Omroep Brabant extra aandacht aan de Provinciale
Statenverkiezingen. Zo rijdt vanaf maandag 11 maart het Brabants Stembuske door de provincie op
zoek naar verkiezingsverhalen en zijn dagelijks (11-19 maart) lijsttrekkers te gast in het
radioprogramma Afslag Zuid.
Het laatste verkiezingsnieuws
Op woensdag 20 maart is het de dag om te stemmen op de Provinciale Staten en Waterschappen.
Dan zie je het laatste verkiezingsnieuws in Brabant Nieuws om 17.30 uur. Vanaf 20.30 uur zijn we elk
uur terug met de meest actuele verkiezingsuitslag in het programma Brabant Kiest.
Verkiezingsavond en -nacht is de online redactie volledig bezet om de Brabantse uitslag zo snel
mogelijk online te zetten.
Op donderdag 21 maart is vanaf 07.00 uur het laatste verkiezingsnieuws en uitslag te zien. We
bespreken de winnaars, verliezers en andere opvallende uitslagen met gasten uit alle delen van de
provincie.
Op de radiozender van Omroep Brabant dagelijks veel verkiezingsnieuws. Verslaggevers houden je al
vooraf op de hoogte, maar zullen ook live bijdrages leveren op 20 en 21 maart.
Wie, wat, water?
Op woensdag 20 maart zijn ook de verkiezingen voor de Waterschappen. Wat doet een Waterschap
eigenlijk precies? Wat hebben we eraan? En waarom is het belangrijk om te gaan stemmen: wat is het
effect daarvan? Van 11 t/m 15 maart iedere avond vanaf 17.55 uur (daarna ieder uur herhaald) een
kijkje in de wereld van de Waterschappen.
Op omroepbrabant.nl/brabantkiest en in de app zijn alle ontwikkelingen, zowel voor, tijdens als na de
verkiezingen op de voet te volgen.
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