Onderwerp: Online informatieavond Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT)
Datum en tijd: Woensdag 21 september, 19.30-21.00 uur
Locatie: Online via de link in de uitnodiging.
Geachte raadsleden, AB-leden en statenleden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de online informatieavond over de Stedelijke Regio Breda-Tilburg
(SRBT) op woensdag 21 september. In de SRBT werken 19 gemeenten, 4 waterschappen, de
provincie Noord-Brabant en het Rijk samen aan de verstedelijkingsopgave. In het voorjaar bent u via
een raadsbrief al geïnformeerd over het proces.
Toegang tot de bijeenkomst
De informatieavond start om 19.30 uur, en vanaf 19.15 uur bent u welkom door te klikken op deze
link. U hoeft u niet vooraf aan te melden voor deelname. Werkt de link niet? Kopieer en plak dan de
volgende tekst in uw browser: https://vimeo.com/event/2408592/afecc6181c .
We zenden de informatieavond uit via Vimeo. U kunt dit bekijken via uw telefoon, maar we
adviseren een computer of tablet te gebruiken zodat de informatie die wij laten zien goed leesbaar
is.
Agenda
Tijdens de bijeenkomst wordt u nader geïnformeerd over:
● de concept-verstedelijkingsstrategie Brabant en de concept-verstedelijkingsstrategie SRBT;
● het beeld uit de bestuurlijke reacties op deze concepten en de verdiepende gespreksronde
hierover met alle gemeenten;
● het vervolg van het samenwerkingsproces en de manieren waarop u daarbij betrokken
wordt.
Reageren tijdens de informatieavond
Wilt u tijdens de informatieavond reageren of vragen stellen? Stuur dan een sms- of Whatsappbericht naar 06-47 937 757. De gespreksleider van de avond, Michael Doove, ontvangt dan uw vraag
of opmerking.
We proberen zoveel mogelijk vragen direct te beantwoorden. Vragen die niet gelijk kunnen worden
beantwoord, worden wel geregistreerd en zullen naderhand zo goed als mogelijk beantwoord
worden.
De informatieavond terugkijken
Wij nemen de informatieavond op, zodat u het op een later moment terug kunt zien. De link naar de
opname ontvangt u na afloop.
Wij zien u graag 21 september.
Namens de stuurgroep SRBT,
Daan Quaars (wethouder Breda) en Bas van der Pol (wethouder Tilburg).

