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Verkiezingsdebat  donderdag 13 maart in BusinessCentrum Leudal 

Het BusinessCentrum Leudal organiseert op 13 maart aanstaande een verkiezingsdebat voor 
partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Leudal. 

Centraal in dit debat staat het ondernemersklimaat in de gemeente Leudal. 
Voor het debat worden dan ook alle ondernemers, zowel de agrarische ondernemers als MKB-

bedrijven, uit Leudal uitgenodigd. 
 
Thema’s 

Bij aanmelding kunnen ondernemers thema’s aangeven die ze graag in het debat behandeld 
willen zien. 

Gedacht kan daarbij worden aan bijvoorbeeld de volgende thema’s: 
 Beleid in het buitengebied (speciaal voor agrarische ondernemers) 
 Herallocatie supermarkt  Jan Linders  

 Regels en belemmeringen voor ondernemers 
 Ondernemersklimaat in de gemeente Leudal 

 ……………………… 
 

Uit de mogelijke thema’s zal een selectie worden gemaakt die aan alle deelnemende partijen 
tijdig zal worden gecommuniceerd. 
Elk thema zal kort worden ingeleid door de gespreksleider waarna elke partij bijvoorbeeld 2 

minuten krijgt om haar standpunt over het thema in te brengen. 
(Alternatief: elke partij kan een thema claimen en daagt hiervoor een andere partij uit voor 

een debat) 
Daarna zal het thema bediscussieerd worden in een plenaire sessie. Hierbij krijgt ook het 
publiek gelegenheid vragen in te brengen. 

Tenslotte krijgt elke partij nog een slotwoord toebedeeld van maximaal 2 minuten 
 

Meting wie was de beste debater: 
Na afloop krijgt elke bezoeker een formulier met enkele vragen waarbij een waardering kan 
worden gegeven aan elke partij. Ook zal worden gevraagd op welke partij men denkt te gaan 

stemmen. Resultaten van deze meting zullen  nog dezelfde avond bekend worden gemaakt 
bij de afsluitende borrel. 

 
Graag verzoek ik u ons zo snel mogelijk mede te delen of u aan dit debat wilt deelnemen. 
U ontvangt dan ook tijdig de thema’s die door ondernemers zijn ingebracht en die tijdens 

deze avond zullen worden behandeld. 
 

Wij hopen op een spannende en zeker ook informatieve avond voor de aanwezige 
ondernemers uit Leudal. 
 

Namens BusinessCentrum Leudal 
 

Thieu Hendriks 
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