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Beste Lezer, 

 

De agenda's en mailboxen stromen weer vol met afspraken, veelal fysiek! Dat geeft veel positieve 

energie! We hebben goed nieuws voor u: een ontmoetingsdag van de VBG op 24 november a.s. en de 

viering van ons 100 jaar jubileum op 18 mei 2022 zijn in voorbereiding. Wij hopen u daar allen te 

mogen begroeten! Verder is de samenwerkingsagenda met de Provincie gestart met een bruisende 

kick-off in Oisterwijk en zijn er bijdrages van Yusuf Celik, raadslid Tilburg, en van BrabantKennis over 

net nut van Onzeker Zaken! 

 

Dagelijks Bestuur VBG 
 

Agenda VBG 

 

06 oktober 2021        Vergadering AB Digitaal 

van 14:00 - 15:30 uur 

24 november 2021    Vergadering DB Fysiek 

13:30 - 15:30 uur 

24 november 2021    Ontmoetingsdag Fysiek 

16:00 - 20:00 uur 
 

 

 

https://mailchi.mp/7ed7d83409ed/nieuwsbrief-vereniging-brabantse-gemeenten-oktober-2021?e=%5bUNIQID%5d


 

Save the date: Ontmoetingsdag 

VBG 24 november 2021 

 

Om na een lange tijd van 

digitaal vergaderen elkaar weer 

eens live te zien, organiseren wij 

een Ontmoetingsdag op 

woensdag 24 november a.s. 

Noteer hem in uw agenda! Het 

zal een inhoudelijke 

bijeenkomst zijn met 

tafelgesprekken op diverse 

thema's, kennismaking met 

nieuw Gedeputeerde Stijn 

Smeulders en afsluitend een 

buffetje met drankje. U 

ontvangt binnenkort een 

uitnodiging en programma per 

email! Save the date: 24 

november 2021 
 

 

 

VBG : 100 jaar!  

 

Dit jaar bestaat de VBG 100 jaar! 

Dat moet gevierd worden......op 

18 mei 2022! 

 



 

Helaas hebben we, door de 

aanhoudende corona 

maatregelen, toch moeten 

besluiten het feest gepland op 

13 oktober te verplaatsen naar 

het voorjaar 2022. We hopen 

dan samen met u allemaal, 

in goede gezondheid, het glas te 

kunnen heffen! De nieuwe 

datum hiervoor is woensdag 18 

mei 2022. Noteer hem in uw 

agenda! 

  
 

 

 

 

Kick off samenwerkingsagenda 

tussen VBG en Provincie 

 

Afgelopen woensdag 29 september 

hebben we de kick off gehad van 

de samenwerkingsagenda tussen de 

VBG en de Provincie op diverse 

thema's zoals o.a. 

datavolwassenheid, Omgevingswet 

en Sociale tweedeling, In een 

regenachtig Oisterwijk was er een 

energieke groep mensen 

samengekomen in het prachtige 

oude Raadhuis op de Lind. Zij 



 

 

Copyright © 2021 Vereniging Brabantse Gemeenten, All rights reserved. 

 

Veranderen hoe je deze emails ontvangt? 

Het is mogelijk je voorkeuren te wijzigen of jezelf uit te schrijven voor de nieuwsbrief. 

 
 

Website VBG | Twitter VBG 
 

 

https://verenigingbrabantsegemeenten.us17.list-manage.com/profile?u=ce9401f69c4f8092fb0bf0608&id=dd4176dfd1&e=%5bUNIQID%5d&c=71bd8df3c3
https://verenigingbrabantsegemeenten.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=ce9401f69c4f8092fb0bf0608&id=dd4176dfd1&e=%5bUNIQID%5d&c=71bd8df3c3
http://www.verenigingbrabantsegemeenten.nl/
https://twitter.com/vbgemeenten
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=ce9401f69c4f8092fb0bf0608&afl=1

