
 
 

  

   

 

 

Hart van Brabantdag 
Woensdag 28 september 2022, van 8.30 tot 17.30 uur 

De Leest, Vredesplein 12, 5142 RA Waalwijk 

 

 

 

Beste bestuurders en collega's van Regio Hart van Brabant, 

 

Op 28 september 2022  bent u welkom bij de Hart van Brabantdag. De laatste Hart van 

Brabantdag op 6 juli 2022 hebben we met elkaar kennisgemaakt en onder meer gesprek 

gevoerd over de concept- kernagenda ’23-’27 voor de ambities voor onze regionale 

samenwerking. Dit gesprek zetten we voort, met het voornemen de conceptkernagenda 

vast te stellen. 

 

In het plenaire deel bieden we inspiratie voor de komende periode en krijgt u drie ‘Ted 

talks’ te horen. In korte inspirerende voordrachten zullen de sprekers u meenemen in hun 

kijk op de relevantie van brede welvaart en smart cities voor onze regionale samenwerking. 

Het derde onderwerp is nog een verrassing, maar belooft eveneens een verfrissend verhaal 

te worden. En er zal natuurlijk een heerlijke lunch worden verzorgd. 

 

Het programma voor de Hart van Brabantdag vindt u hierna onder de aanmeldknop. 

 

U ontvangt een apart e-mailbericht wanneer u de vergaderstukken voor de afzonderlijke 

portefeuillehouderoverleggen kunt downloaden. Dit kan vanaf de website www.regio-

hartvanbrabant.nl. U heeft daarvoor een inlogcode ontvangen. Mocht dat niet het geval 

https://www.deleest.nl/
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/inloggen
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/inloggen


 

zijn, vernemen wij dat graag via info@regio-hartvanbrabant.nl. 

 

Graag horen we of u op de Hart van Brabantdag aanwezig kunt zijn. En zo ja, voor welke 

onderdelen. We vragen u dit via het onderstaande online aanmeldformulier aan te geven en 

dit uiterlijk maandag 19 september in te vullen. 

 

We zien u graag op 28 september bij De Leest in Waalwijk! 

 

Tot slot 

De vergaderingen van de poho’s milieu & afval en mobiliteit vinden eerder plaats en wel op:  

• Milieu & Afval: donderdag 22 september a.s. van 9.30 – 12.00 uur, locatie nog 

nader te bepalen. 

• Mobiliteit: woensdag 21 september a.s. van 9.30 – 12.00 uur, gemeentehuis 

Dongen 

Met vriendelijke groet, 

   

 

 

 

Theo Weterings 

Voorzitter Regio Hart van Brabant 

 

   

 

Frank van Mil 

Directeur Regio Hart van Brabant  

 

 

Aanmelden voor de Hart van Brabantdag  
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Programma 
 

Locatie 

De Leest, Vredesplein 12, 5142 RA Waalwijk 

Informatie over vervoer en parkeren, vindt u op de website De Leest 

 

8.30 - 11.00 uur 

Poho sociaal 

 

9.00  - 10.30 uur 

Districtelijke driehoek (DD) 

 

9.00  - 10.30 uur 

Poho ruimtelijke ordening & volkshuisvesting (ROV) / wonen 

 

10.30 - 12.30 uur 

Algemeen bestuur Regio Hart van Brabant (AB-RHvB) 

https://www.deleest.nl/praktische-info/parkeren/


 

 

11.00 - 12.30 uur 

Combi poho sociaal en wonen 

 

12.00 - 13.00 uur 

Netwerklunch 

  

13.00 - 14.00 uur 

Plenaire deel 

  

14.00 - 16.00 uur  

• Kring gemeentesecretarissen (KGS) 

• Griffierskring 

14.00 - 16.30 uur 

Poho fysiek 

 

16.30 - 17.30 uur 

Poho economie 

   

 

 

Aanmelden voor de Hart van Brabantdag  

 

 

 

 

 

Dit is een uitgave van Regio Hart van Brabant: het 

samenwerkingsverband tussen de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-

Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon 

op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. 
 

 

 
 

 

  

 

U ontvangt deze e-mail omdat u onderdeel uitmaakt van het samenwerkingsverband Regio Hart van Brabant. 

Heeft u vragen of opmerkingen hierover, neem contact met ons op via info@regio-hartvanbrabant.nl.  
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