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Omroep Brabant volgt de verkiezingen en uitslagen 
 
Op 19 maart gaat Brabant weer naar de stembus voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Omroep Brabant volgt de verkiezingen en geeft 
de uitslag in Brabant Kiest.  
 
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 wordt er gekozen voor de 
gemeenteraad van uw gemeente. Omroep Brabant volgt alle ontwikkelingen voor, tijdens en 
na deze verkiezingen op de voet. 
 
Op zondag 16 maart wordt om 11.00, 13.00, 15.00 en 17.00 uur de talkshow Brabant Kiest 
uitgezonden. In Brabant Kiest wordt er vooruit geblikt op de gemeenteraadsverkiezingen van 
19 maart. Wat staat er politiek te gebeuren en welke thema’s spelen een rol. Wat zal Brabant 
gaan stemmen en hoe zal de opkomst zijn? Te gast zijn onder andere commissaris van de 
Koning Wim van de Donk en partijvoorzitter van de SP Jan Marijnissen. Tevens zal 
opiniepeiler Maurice de Hond de uitkomsten van de laatste peilingen toelichten. Met 
verschillende politici en mensen uit het veld zal er gesproken worden over bijvoorbeeld de 
zorg. Een belangrijk deel van de zorgtaken en –financiering komt straks te liggen bij 
gemeenten.  
 
Op de verkiezingsdag zelf (19 maart) zal het laatste nieuws over de verkiezingen te vinden 
zijn op omroepbrabant.nl en via Radio en TV. Met om 21.30, 22.30, 23.30 en 00.30 uur extra 
updates van Brabant Nieuws op TV.  
 
Op donderdag 20 maart wordt er in de ochtend gestart met Brabant Kiest – de uitslag. Een 
ochtendshow vanaf 07.00 uur waarin LIVE op TV wordt nagepraat over de uitslagen. Aan 
tafel bestuurskundige Julien van Ostaaijen en bestuurskundige/PvdA wethouder Rodney 
Weterings. Dit programma wordt gedurende de dag herhaald. Tevens staat de radio-
uitzending tussen 06.00-10.00 uur in het teken van de uitslag.  
 
Op de website van Omroep Brabant zijn alle uitslagen te vinden via 
www.omroepbrabant.nl/brabantkiest. Maar ook voor alle ontwikkelingen, zowel voor, tijdens 
als na de verkiezingen.  
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