
 

 

 

 

 

Uitnodiging voor REKS-radenavond over het 
Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf 

Woensdag 1 december 2021, 19.30-21.00 uur 
Online via Microsoft Teams 

 

 

 

Geachte raadsleden, 
 
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een extra online radenavond over 
de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). De avond zal in het teken staan van 
de ontwikkelingen rondom het nog op te richten ‘Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf 
REKS Hart van Brabant’.  
 
In deze uitnodiging leest u meer over de inhoud, de data en de toegang tot de 
radenavond.  

 

 

Inhoud van de radenavond 
In juli 2021 heeft de Regio Hart van Brabant na een lokaal besluitvormingstraject 
waarbij u betrokken was het definitieve REKS-bod ingediend bij het Rijk. Inmiddels is 
gestart met de uitvoering van de strategie, en een van de projecten is de oprichting 
van een Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf REKS Hart van Brabant. 
  
Tijdens de radenavond staan we stil bij ‘het waarom’ van een regionaal 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGZmYTFjNTEtMGZiMi00ZTc2LThhMzctYmUzMGVlMDM5MDBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281d33067-65b9-4d64-ae09-781214d6a637%22%2c%22Oid%22%3a%2287a424b1-2d0d-4d6e-86e4-0b6938642b89%22%7d


 

ontwikkelbedrijf en krijgt u meer informatie over de structuur en het 
(besluitvormings)proces. Ook heeft u uiteraard gelegenheid om hierover vragen te 
stellen. 
  
Meer informatie over de REKS vindt u op het website regio-hartvanbrabant.nl/REKS.  

 

 

 

Drie subregionale radenavonden 
Om de inhoud van de radenavond zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de 
lokale wensen en ontwikkelingen en u meer gelegenheid te geven uw vragen te 
stellen, organiseren wij drie subregionale avonden. Het staat u echter vrij om bij de 
avond van uw voorkeur aan de sluiten:  

• Maandag 15 november, 19.30-21.00 uur: gemeenten Heusden, Loon op Zand 
en Waalwijk 

• Dinsdag 23 november, 19.30-21.00 uur: gemeenten Dongen, Gilze & Rijen en 
Tilburg 

• Woensdag 1 december, 19.30-21.00 uur: gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en 
Oisterwijk 

De radenavonden vinden plaats via Microsoft Teams. U krijgt toegang tot de 
bijeenkomst via de bovenstaande links.  
 
Om een beeld te krijgen wie er gaan deelnemen aan de radenavond, stellen wij het 
zeer op prijs als u zich aanmeldt. Dit kan via het online aanmeldingsformulier. U 
ontvangt dan voorafgaand aan de bijeenkomst voor de volledigheid nogmaals de link 
naar de radenavond van uw keuze.  

 

 

Vragen, opmerkingen en reacties 
Als u tijdens de radenavond vragen of opmerkingen heeft voor de gespreksleider of 
voor degene die presenteert, dan kunt u dat kenbaar maken via een bericht in MS 
Teams. U bent ook van harte uitgenodigd om te reageren op reacties van andere 
deelnemers. 
  
We proberen zoveel mogelijk vragen direct te beantwoorden. Vragen die niet gelijk 
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kunnen worden beantwoord, worden geregistreerd en naderhand alsnog beantwoord. 
   
We zien u graag op een van de REKS-radenavonden! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

Oscar Dusschooten  
Voorzitter stuurgroep Regionaal Publiek 
Ontwikkelbedrijf REKS  
Wethouder gemeente Tilburg 
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