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Hart van Brabantdag plenair: 

governancetraject centraal 

Met het governancetraject op de agenda stond er een belangrijk onderwerp centraal 

tijdens het plenaire deel van de Hart van Brabantdag 2 juni. Algemeen bestuur-

voorzitter Theo Weterings nam zijn toehoorders mee langs de kernagenda, de 

keuzeagenda, de samenstelling van het bestuur en het vergroten van de 

betrokkenheid van raden. Daarvoor en daarna was het tijd voor vermaak. 

Organisator gemeente Heusden huurde daar tonprater Andy Marcelissen voor in. Hij 

grapte - met burgemeester Willemijn van Hees als partner in crime - voluit over 

gemeenten uit en deelnemers aan ons samenwerkingsverband. Dat toverde een 

smakelijke lach op veel gezichten :-) 

Lees hier de laatste stand van zaken over het governancetraject > 
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Nieuwe programmadirecteur: 

Frank van Mil is de nieuwe directeur 

van programmabureau Regio Hart van 

Brabant. Frank nam op 1 juni het 

stokje over van Miriam Oosterwijk. Zij 

vervulde deze functie bijna 1,5 jaar ad 

interim. Het credo van Frank luidt: "We 

spréken elkaar!" 

Lees meer >  

   

 

Nieuwe collega's in de regio 

En we verwelkomen meer nieuwe 

collega's. Benieuwd naar wie aan de 

bestuurlijke tafels en de ambtelijke kant 

van onze regionale samenwerking zijn 

aangeschoven? We hebben ze voor je op 

een rijtje gezet, van burgemeester tot 

griffier tot poho-coördinator. 

Lees meer > (fotocredits: Pulles & Pulles)  

 

 

 

Radenavond interactief 

Een dikke 7; dat cijfer gaven 

deelnemers aan de evaluatie over de de 

digitale radenavond van afgelopen 26 

mei. Het was een interactieve avond, 

georganiseerd door de gemeente 

Heusden. Kon je er niet bij zijn? Je kunt 

de hele radenavond zien via YouTube. 

Lees meer >  
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inhoud  

 

 

 

• nieuws vanuit Mens & Samenleving 

• nieuws vanuit Leefomgeving & Milieu 

• nieuws vanuit Economie 

• agenda 

Werkt deze index niet? Scroll naar beneden of check de online versie van deze nieuwsbrief.  

 

 

 

 

nieuws vanuit Mens & Samenleving  

 

 

 

 

Nieuwe inkoop sociaal domein 

We gaan op een andere manier 

jeugdhulp, maatschappelijke 

ondersteuning en participatie inkopen. 

Zodat onze inwoners geen last meer 

hebben van verschillende loketten of 

schotten in de regelgeving als ze 

meerdere voorzieningen nodig hebben. 

Lees meer > (fotocredits: Jostijn Ligtvoet)  

 

 

Bestaanszekerheid éérst 

Haal het maximale uit de laatste fase 

van het project Maatpact. Die wens 

bleek eens te meer, onder meer tijdens 

het poho sociaal domein op de Hart 

van Brabantdag. De insteek in deze 

fase van dit project: inzetten op 

bestaandszekerheid éérst. 

Lees meer >  
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Samen met zorgverzekeraars 

Goede afspraken en samenwerkings- 

overeenkomsten: het zijn de vruchten 

van de samenwerking tussen onze 

gemeenten en zorgverzekeraars CZ en 

VGZ. Dat komt de zorg in onze regio 

ten goede. 

Lees meer >  

 

 

Community Care Dongen 

De gemeente Dongen heeft succesvol 

geëxperimenteerd met domein- 

overstijgend werken via Community 

Care. De evaluatie laat mooie 

resultaten zien. Een goede best 

practice dus voor andere gemeenten? 

Lees meer >  

 

 

Meet up 'Wat is normaal?' 

Wanneer zijn je problemen 'gewoon' en 

wat is nou eigenlijk het normale leven? 

Die vraag stond centraal tijdens de 

Meet up 'Wat is normaal?' op 9 juni. 

Carmen Vukman, GGZ-therapeute, 

heeft zelf een beperking: ze vertelde 

 

Kinderrechtentour: corona 

Welke impact heeft corona op kinderen 

uit onze regio gehad? Die vraag is 

gesteld tijdens de Kinderrechtentour 

aan 73 kinderen tussen 10 en 12 jaar. 

De resultaten (zoals: 'Corona moet 

gewoon stoppen') zijn samengevat in 
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over haar ervaringen. 

Lees meer >  

 

een infograpfic. 

Lees meer >  

 

 

 

Inspiratiebijeenkomst 

Er is op 28 juni van 15.00 tot 16.30 

uur een digitale inspiratiebijeenkomst 

over de pilots Inburgering+. Wat doen 

we in de pilots, hoe ervaren 

deelnemers ze, wat leren we in de 

pilots en wat nemen we mee naar 2022 

(nieuwe wet Inburgering)? 

Lees meer >  

 

 

Azc meer regionaal 

Door de versnelling van de pilot 

regioplaatsing vangt azc Oisterwijk 

meer kansrijken en statushouders die 

onze regio zullen komen wonen, op: 

van 35% begin dit jaar naar 65% eind 

mei. Andere doelgroepen krimpen in 

omvang. 

Lees meer >  

 

 

Recent verschenen nieuwsbrieven binnen Mens & Samenleving:  

• Taskforce Kindermishandeling, mei 2021 

 

 

 

 

nieuws vanuit Leefomgeving & Milieu  
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Verstedelijkingsafspraken 

De wethouders zijn tijdens het poho 

Fysiek geïnformeerd over het 

verstedelijkingsakkoord tussen Breda 

en Tilburg. Ze deelden hun ideeën over 

de afspraken die nu in de maak zijn. 

Deze ontwikkeling maakt het mogelijk 

voor de Hart van Brabantgemeenten 

om ook buiten de regiogrenzen te 

kijken waar de kansen liggen om de 

gebouwde leefomgeving te verbeteren. 

Lees meer en/of luister mee >  

 

 

Besluit over REKS 1.0 

Inmiddels is het Regionale Energie- en 

Klimaatstrategie (REKS)-bod 1.0 op 

Hart van Brabant regioniveau 

vastgesteld. Het is nu nog aan de 

volksvertegenwoordigers van de 

gemeenten, waterschappen en 

provincie om een besluit te nemen over 

de REKS-plannen. Dongen, Gilze en 

Rijen, Goirle, Heusden, Oisterwijk, 

Loon op Zand, Hilvarenbeek en Tilburg 

stemden al in. 

Lees meer >  

 

 

10% minder ritten in 2022 

 

Gebiedsopgave afgerond 
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Bussen die niet meer in het weekeinde 

rijden. Bussen die minder vaak per dag 

rijden. Trajecten waar de bus helemaal 

niet meer rijdt: de openbaar 

vervoerders zullen moeten besparen in 

de dienstregeling 2022. 

Lees meer >  

 

Een gebiedswaardenkaart, zes 

opgavenkaarten en een concept 

uitvoeringsagenda. Dat zijn de 

vruchten die de gebiedsopgave 

N261/N269 heeft opgeleverd. Die 

opgave is inmiddels afgerond. 

Lees meer >  

 

 

 

Woningen: meer dan stenen 

Als je het hebt over wonen, dan gaat 

het niet alleen om de stenen, maar ook 

om de zorg voor de bewoners. Het 

poho Ruimtelijke Ordening & 

Volkshuisvesting (ROV) had dit 

onderwerp hoog op de agenda staan. 

Lees meer >  

 

 

Visie faunapassage naar Rijk 

De visie Faunapassages A58 Breda-

Tilburg is onlangs opgeleverd. Het 

poho Ruimtelijke Ordening & 

Volkshuisvesting (ROV) heeft besloten 

om deze visie in te zetten in de dialoog 

met het Rijk over het project 

Verbreding A58. 

Lees meer >  
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Regioloket start dit najaar 

De regio gaat in het najaar van 2021 

van start met het regioloket 

Bedrijventerreinen. Dat is een loket 

waar we ruimtevragen die 

binnenkomen bij de Hart van 

Brabantgemeenten met elkaar delen en 

afstemmen. 

Lees meer >  

 

 

Succes: doelmatig waterbeheer 

De samenwerking op het gebied van 

doelmatig waterbeheer tussen acht 

gemeenten, twee waterschappen en 

een waterbedrijf is succesvol. Die 

krachtenbundeling gaat door onder de 

Hart van Brabantstructuur. 

Lees meer >  

 

 

Op de e-step naar het werk 

Sinds dit jaar heeft Waalwijk er een 

nieuw vervoersmiddel bij: de 

elektrische step van Citysteps. Doet 

goed voorbeeld volgen in andere Hart 

 

Binnenhaven volledig elektrisch 

Een Europese primeur: de nieuwe 

Waalwijkse binnenhaven wordt volledig 

elektrisch. Bij de aanleg van de haven 

kijken ze naar toekomstbestendige 
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van Brabantgemeenten? 

Lees meer > (fotocredits: Citysteps)  

 

logistiek. Die is volledig duurzaam. 

Lees meer >  

 

 

Recent verschenen nieuwsbrieven binnen Leefomgeving & Milieu:  

• Regionale Energie- en Klimaatstrategie, mei 2021 

• nieuwsbrief vanuit het poho mobiliteit, juni 2021 

 

 

 

 

nieuws vanuit Economie  

 

 

 

 

Presentatie Midpoint Brabant 

De coronaherstelaanpak en het nieuwe 

programma met als werktitel 

Maatschappelijk Innovatie Programma 

(MIP). Daarover gaf Midpoint Brabant-

directeur Bas Kapitein een presentatie 

tijdens het poho economie. 

Lees meer >  

 

 

Waalwijk banenmotor in regio 

Het rapport Economische Verkenning 

Waalwijk 2021 is gepresenteerd tijdens 

het poho Economie. Het focust op de 

economische structuur en 

arbeidsmarkt van Waalwijk/De 

Langstraat. Het leert: Waalwijk is een 

banenmotor in de regio. 

Lees meer >  
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Logistieke Hotspot nr. 1 

Nieuws vanuit Midpoint Brabant 

Tilburg-Waalwijk is wéér Logistieke 

Hotspot van het jaar. En dat voor maar 

liefst de derde achtereenvolgende keer. 

Van harte gefeliciteerd met de 

prolongatie van deze titel. 

Lees meer >  

 

 

Krachtenbundeling 

Nieuws vanuit Midpoint Brabant 

Het balletje rolt: Midpoint Brabant en 

Willem II gaan samenwerken op het 

gebied van digitaliseren, 

verduurzamen en beleving. De 2 

directeuren zetten daarvoor hun 

handtekening. 

Lees meer >  

 

 

Treinverbinding met China 

Nieuws vanuit Midpoint Brabant 

Op 10 mei 2021 vertrok de eerste 

goederentrein vanuit Nanjing naar 

Tilburg. Dit is na Chengdu de tweede 

goederentreinverbinding tussen 

 

Beter bereik vrijetijdssector 

Nieuws vanuit Midpoint Brabant 

De toepassing van smart mobility in de 

vrijetijdssector is een van de zes 

mobiliteitsprojecten die gaan bijdragen 

aan de bereikbaarheid van onze regio 
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Tilburg en China. Hiermee bevordert 

de regio de samenwerking op het 

gebied van logistiek en handel. 

Lees meer >  

 

voor personen, slimme logistiek en 

toerisme. Dit is onderdeel van het 

Smart Leisure Programma. 

Lees meer >  

 

 

Recent verschenen nieuwsbrieven binnen Economie:  

• Midpoint Brabant, nieuwsupdate mei 2021 

• Een Gezond Leisureklimaat, nieuwsbrief mei 2021 

• House of Leisure, nieuwsbrief mei 2021 

• OndernemersAkkoord, nieuwsbrief mei 2021 

 

 

 

 

agenda  

 

 

• bestuurlijke ontwikkeldag Mobiliteit & Ruimte op 23 juni | via MS Teams 

• poho arbeidsparticipatie op 24 juni | via MS Teams 

• radenavond op 30 juni om 19.00 uur | locatie/vorm nader te bepalen 

• poho sociaal domein op 8 juli | via MS Teams 

• tussentijdse Kring gemeentesecretarissen op 8 juli om 15.00 uur | 

locatie/vorm nader te bepalen 

• extra AB-vergadering op 9 juli om 14.30 uur | Station88 

• poho arbeidsparticipatie op 16 september om 9.00 uur | via MS Teams 

• poho mobiliteit op 22 september om 9.30 uur | locatie/vorm nader te 

bepalen 

• poho maatschappelijke ondersteuning op 23 september om 9.00 uur | via 

MS Teams 
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• poho Milieu & Afval op 23 september om 9.30 uur | locatie/vorm nader te 

bepalen 

• bestuurscommissie Jeugd op 23 september om 9.00 uur | via MS Teams 

• Hart van Brabantdag op 29 september om 8.30 uur | locatie/vorm nader te 

bepalen 

Zie de volledige agenda op de website >  

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Regio Hart van Brabant. Dat is het 

samenwerkingsverband tussen de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, 

Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. 

Nog niet aangemeld? Doe dat via deze link >; afmelden kan altijd via deze link > 

 

 

Overheid, onderwijs en bedrijfsleven uit Midden-Brabant werken vanuit Midpoint 

Brabant innovatief samen aan de economie, arbeidsmarkt en duurzaamheid. 
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