SON,13 FEBRUARI 2017

Debat van het Zuiden zaterdag 11 maart
De publieke regionale omroepen van Noord-Brabant en Limburg organiseren op zaterdag 11 maart
het Debat van het Zuiden. Zes landelijke lijsttrekkers hebben hun medewerking toegezegd.
Het debat wordt live uitgezonden door Omroep Brabant en L1 via televisie en Facebook, van 16:00 tot
17:25 uur. De hashtag op twitter is #DebatZuiden. Locatie is het Klokgebouw in Eindhoven.
De deelnemers zijn Mark Rutte (VVD), Jesse Klaver (GroenLinks), Alexander Pechtold (D66),
Sybrand van Haersma Buma (CDA), Lodewijk Asscher (PvdA) en Emile Roemer (SP). PVV-lijsttrekker
Geert Wilders is afgelopen weken niet ingegaan op de uitnodiging.
Het is de eerste keer dat het Debat van het Zuiden wordt gehouden. In Noord-Brabant en Limburg
woont ruimt 20% van de kiezers die op 15 maart naar de stembus mogen voor de nieuwe Tweede
Kamer.
Het debat wordt geleid door Arjo Kraak (Omroep Brabant) en Kirsten Paulus (L1). Thema’s die aan
bod komen zijn onder meer de economische ontwikkeling in de regio (er is ook leven buiten de
Randstad), het gebrek aan vertrouwen in de politiek en de aanpak van criminaliteit (in het Zuiden duikt
de onderwereld steeds meer op in bovenwereld).
Marjo L’Homme, adjunct-hoofdredacteur van Omroep Brabant: “Het debat is enkele dagen voor de
verkiezingen. We laten inhoudelijk natuurlijk ruimte voor actuele onderwerpen die op dat moment in de
campagne spelen.”
Leo Hauben, hoofdredacteur van L1: “Het heeft weken geduurd voordat de kogel door de kerk was.
Door als omroepen samen te werken is het gelukt de lijsttrekkers te interesseren voor een debat in het
Zuiden".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOOT VOOR DE REDACTIE, NIET VOOR PUBLICATIE:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marjo L’Homme, Omroep Brabant (06 53 37 32 79)
Leo Hauben, L1 (06 55 17 48 50)
PERS:
- Aanmelden álle media vooraf is noodzakelijk ivm veiligheidsmaatregelen/toegangscontrole.
- Aanmelden tot en met 6 maart via marketing@omroepbrabant.nl ( naam, burgerservicenummer
(BSN), geboorteplaats, geboortedatum).
- 11 maart 15.00 uur aanwezig zijn
- Legitimatie verplicht.
- In de zaal waar het live debat plaatsvindt zijn geen camera’s toegestaan tijdens de live uitzending,
wel vooraf en na afloop.
- In de Zwevende Kamer (tweede ruimte, met zwevende kiezers) zijn geen camera’s toegestaan
tijdens de live-uitzending, wel vooraf en na afloop.
- Omroepen kunnen een video- of audio-aftak krijgen van de live-uitzending (vooraf aangeven).
Wagens audio-visuele media kunnen op parkeerplaats aan achterzijde, waar ook wagens van Omroep
Brabant/L1 staan

