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Kennismaken met elkaar 

Dat was het thema van vele activiteiten afgelopen periode. Met een heel scala aan 

activiteiten en inwerkdocumenten. Een overzicht van die documenten en diverse 

fotoverslagen, vind je als je doorklikt > 

  

 

 

 

Kernagenda 2023 - 2027 

De kernagenda geeft richting aan ons 

gezamenlijk handelen. Dit belangrijke 

instrument is daarom onderwerp van 

gesprek bij diverse bijeenkomsten, zoals 

de radenavond en de Hart van 

Brabantdag. Input voor de kernagenda 

zijn onder andere de lokale 

bestuursakkoorden en dat was dan ook 

grotendeels het onderwerp van gesprek bij 

de radenavond. Lees meer > 

   

 

 

Nieuw: de regionale 

adviescommissie 

Per 1 januari 2022 bestaat de 

gemeenschappelijke regeling Regio Hart 

van Brabant uit elf gemeenten en is een 

regionale adviescommissie (RAC) binnen 

de regeling ingesteld. Dit is gedaan om de 

positie en de rol van de raden binnen onze 

samenwerking te versterken. De eerste 

bijeenkomsten van de commissie hebben 

dit voorjaar plaatsgevonden en de 

volledige bemensing is sinds juni een feit. 

Lees meer >  

 

https://mailchi.mp/03cbddd7e377/vanuit-het-hart-nieuwsbrief-regio-hart-van-brabant?e=9ea5a49abc
https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=8153abf57d&e=9ea5a49abc
https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=334d97687f&e=9ea5a49abc
https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=1e7cb0f9bc&e=9ea5a49abc


 

 

Bestuur en organisatie 

De nieuwe bestuursperiode maakt dat we 

vele nieuwe collegeleden in onze 

samenwerking mogen verwelkomen. 

Daarom hebben we de verdeling naar 

portefeuillehoudersoverleg voor je onder 

elkaar gezet. Ook diverse nieuwe 

ambtelijke collega’s. Lees meer >  
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Mens & Samenleving 

 

 

https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=73c72751d0&e=9ea5a49abc
https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=1d2682ce09&e=9ea5a49abc
https://mailchi.mp/03cbddd7e377/vanuit-het-hart-nieuwsbrief-regio-hart-van-brabant?e=9ea5a49abc


 

 

Inkoop naar de volgende fase van 

de aanbesteding 

Van dialooggesprekken met 

zorgaanbieders naar definitieve 

inschrijving: het inkooptraject bereikt een 

volgende fase. Dit traject is onderdeel van 

de nieuwe, integrale inkoop voor het 

sociaal domein. De gemeenten in regio 

Hart van Brabant willen goede zorg en 

ondersteuning voor de inwoners die dit 

nodig hebben. Deze hulp moet nu en ook 

in de toekomst betaalbaar zijn voor de 

gemeenten. Voor inwoners die 

gebruikmaken van meerdere 

voorzieningen, willen wij dat zij geen last 

hebben van verschillende loketten of 

schotten in de regelgeving. Lees meer >  

 

 

Alphen-Chaam en Baarle-Nassau 

bij sociaal domein 

Sinds 1 januari 2022 maken Alphen-

Chaam en Baarle-Nassau binnen het 

sociaal domein onderdeel uit van Regio 

Hart van Brabant. De samenwerking 

wordt steeds verder uitgebreid om 

inwoners zo goed mogelijk te helpen. Wil 

je hierover regelmatig ‘bijgepraat’ 

worden? Dat kan via de nieuwe 

themanieuwsbrief over dit onderwerp. 

Lees meer >  

 

 

Regionale samenwerking in 

programma Van Asiel tot en met 

Integratie 

Veel media-aandacht gaat momenteel uit 

naar het versneld huisvesten van mensen 

 

Leven ze nog lang en gelukkig? 

Dat is de slagzin van de campagne om 

bewustzijn en de bespreekbaarheid over 

onder andere huiselijk geweld en 

kindermishandeling in de gemeente 

https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=82e5414f2f&e=9ea5a49abc
https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=7b1cc1e006&e=9ea5a49abc


 

met een verblijfsvergunning 

(statushouders). Als regiogemeenten 

werken we al enkele jaren samen om tot 

een dduurzame opvang en integratie van 

deze nieuwe inwoners te komen. Lees 

meer >  

 

Heusden te vergroten. Een lokale 

campagne door regionale verbinding. En 

die ervaring delen de mogelijkmakers uit 

Heusden graag met de andere gemeenten 

in Hart van Brabant. Lees meer >  

 

 

 

Als je uit elkaar gaat Waalwijk 

In navolging op het gelijknamige regionale 

project heeft gemeente Waalwijk een 

nieuw scheidingsloket onder de naam 

Alsjeuitelkaargaat Waalwijk. Ouders die 

uit elkaar gaan kunnen hiernaar bellen 

voor informatie en advies rondom 

scheiden. Lees meer >  

 

 

Taskforce Versnellen Betaalbare 

Woningbouw 

Begin 2022 is de regionale Taskforce 

Versnellen Betaalbare Woningbouw van 

start gegaan. Deze taskforce is niet zozeer 

gericht op het daadwerkelijk realiseren 

van woningen, maar vooral op 

kennisdeling en het realiseren van een 

versnelling mede door ‘right to copy’. Lees 

meer >  

 

 

Andere recent verschenen nieuwsbrieven binnen Mens & Samenleving:  

• Regiowijziging sociaal domein, juli 2022 > 

• Innovatienetwerk Jeugd, juni 2022 > 

 

 

 

 

Leefomgeving & Milieu 

 

 

https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=5106583318&e=9ea5a49abc
https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=5106583318&e=9ea5a49abc
https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=d0b1af5b13&e=9ea5a49abc
https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=870ad64686&e=9ea5a49abc
https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=1f1f15dc6a&e=9ea5a49abc
https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=1f1f15dc6a&e=9ea5a49abc
https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=89b996aba0&e=9ea5a49abc
https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=b8a78e0daa&e=9ea5a49abc


 

 

Speciaal coördinator en taskforce 

om netschaarste aan te pakken 

Begin juni heeft netbeheerder TenneT 

bekend gemaakt dat het 

elektriciteitsnetwerk in Noord-Brabant en 

Limburg zo vol zit dat er geen 

grootverbruikers meer aangesloten 

kunnen worden. Dit kan grote gevolgen 

hebben voor onder meer de economie, 

energietransitie en woningbouw in Hart 

van Brabant. Lees verder >  

 

 

Onderzoek naar kansen op 

aansluiting Delta Corridor 

Op wat voor manier kan de aanleg van de 

Delta Corridor bijdragen aan een meer 

CO2-neutraal Hart van Brabant? Deze 

buisleiding vervoert straks onder meer 

groene waterstof en kan voor onze 

bedrijventerreinen veel betekenen. 

Daarom hebben wethouders van de Hart 

van Brabantgemeenten ingestemd met een 

kansenonderzoek. Lees meer >  

 

 

Verstedelijkingsstrategie Breda-

Tilburg gaat belangrijke fase in 

Gemeenten, waterschappen en provincie 

werken ook deze zomer gestaag verder aan 

de totstandkoming van een 

verstedelijkingsstrategie voor de Stedelijke 

Regio Breda – Tilburg (SRBT). In deze 

strategie worden de belangrijkste, 

samenhangende keuzes gemaakt voor de 

regio op het gebied van wonen, economie, 

mobiliteit, energie en klimaat, 

 

Succesvolle eerste Energie- en 

Klimaatsafari 

Op wat voor manier kan de aanleg van de 

Delta Corridor bijdragen aan een meer 

CO2-neutraal Hart van Brabant? Deze 

buisleiding vervoert straks onder meer 

groene waterstof en kan voor onze 

bedrijventerreinen veel betekenen. 

Daarom hebben wethouders van de Hart 

van Brabantgemeenten ingestemd met een 

kansenonderzoek.  Lees meer >  

 

https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=ead705f764&e=9ea5a49abc
https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=9ccd68b069&e=9ea5a49abc
https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=e4e1a3ad07&e=9ea5a49abc


 

woningbouw en landschap, natuur en 

water ter versterking van de brede 

welvaart in de regio. Lees meer >  

 

 

Andere recent verschenen nieuwsbrieven binnen Leefomgeving & Milieu:  

• Regionale Samenwerking Mobiliteit, juli 2022 > 

• Regionale Energie- en Klimaatstrategie, april 2022 > 

 

 

 

 

Economie 

 

 

 

 

Horeca verspilt 54% minder 

voedsel 

Nieuws via Midpoint Brabant 

Horeca in de regio Hart van Brabant 

verspilde de afgelopen weken ruim 54% 

minder voedsel. Dat is de winst van hun 

deelname aan de Horeca Food Waste 

Challenge, een initiatief van Up New Food 

van Midpoint Brabant, Rabobank en 

013Food. Tien restaurants in de regio 

deden mee. En met succes: de besparing 

staat gelijk aan 20.280 kilo voedsel, wat 

een waarde heeft van €175.002,- en gelijk 

is aan een uitstootvermindering van ruim 

40.560 kilo CO₂. Lees meer >  

 

 

Inclusief ondernemen met hulp 

van het OndernemersAkkoord 

Nieuws via Midpoint Brabant 

Wat is dat, inclusief ondernemen? En hoe 

inclusief gaat een ondernemer te werk? 

Het OndernemersAkkoord zet hier vol op 

in, als onderdeel van de samenwerking 

tussen overheid, ondernemers en 

onderwijsinstellingen voor de 

ontwikkeling van een aantrekkelijke 

economische regio. Lees meer >  

 

https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=f8ec3d36db&e=9ea5a49abc
https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=bc9302d651&e=9ea5a49abc
https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=f34c61919e&e=9ea5a49abc
https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=adec705179&e=9ea5a49abc
https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=4e8f336fa8&e=9ea5a49abc


 

 

Hart van Brabant een hotspot 

rijker: Schoenenkwartier Waalwijk 

Nieuws via Midpoint Brabant 

Op dinsdag 28 juni is het 

Schoenenkwartier in Waalwijk officieel 

geopend: een museum over geschiedenis 

van schoenen en leer. Het 

Schoenenkwartier is naast een museum 

ook een plek waar je aan de slag kunt met 

schoenen en leer in maaklabs en waar je 

kennis op kunt doen in een 

kenniscentrum. Naast De Efteling, Loonse 

en Drunense Duinen en vestingstad 

Heusden heeft de Langstraat er een 

leisure hotspot bij. Lees meer >  

 

 

De maakindustrie Midden-Brabant 

zet in op grote transitieopgaven 

Nieuws via Midpoint Brabant 

Digitalisering, duurzaamheid en 

talentontwikkeling zijn de grote 

transitieopgaven waar de maakindustrie 

in onze regio voor staat. Petra Mouthaan, 

programmamanager Smart Industrie 

presenteerde de uitkomsten van een 

kwantitatief en kwalitatief onderzoek aan 

diverse organisaties. Daarna gingen de 

deelnemers van deze bijeenkomst in 

gesprek over hoe ondernemingen, 

onderwijs en overheid samen het verschil 

kunnen maken bij deze maatschappelijke 

opgaven. Lees meer >  

 

 

Programma Smart MKB maakt 

Midden-Brabant meer datadriven 

Nieuws via Midpoint Brabant 

Midden-Brabant telt zo’n 50.000 mkb-

bedrijven. Daarvan zijn er 5.000 groter 

dan 10 fte. Midpoint Brabant wil middels 

 

Dag van de Techniek komt na 

succesvol event ook in 2023 terug 

Nieuws via Midpoint Brabant 

Om meer bekwame mensen in onze regio 

voor technische beroepen te interesseren 

draagt Midpoint Brabant bij aan de Open 

https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=603e15b0dd&e=9ea5a49abc
https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=d557b06744&e=9ea5a49abc


 

het nieuwe programma Smart MKB, 

samen met partners, bijdragen aan de 

dataficering in het mkb. “Het is de 

bedoeling dat we elk jaar 250 van die 

bedrijven in transitie brengen”, vertelt 

programmadirecteur Ralf Daggers. “We 

zitten mooi op schema.” Lees meer >  

 

Dag van de Techniek. Dit jaar in vijf 

gemeenten in Midden-Brabant: Heusden 

(Drunen), Tilburg, Waalwijk, Dongen en 

Gilze en Rijen. “De Open Dag heeft 

jongeren gestimuleerd om een technische 

opleiding te overwegen of stage te gaan 

lopen in een technisch bedrijf. En mensen 

uit een andere branche hebben kunnen 

proeven aan het techniekvak.” Volgend 

jaar komt de dag terug! Lees meer >  

 

 

Andere recent verschenen nieuwsbrieven binnen Economie:  

• Midpoint Brabant, juni 2022 > 

• Een Gezond Leisureklimaat, juli 2022 > 

 

 

 

 

Agenda  

 

 

 

• Poho Mobiliteit, woensdag 21 september 9.30 uur, gemeentehuis Dongen 

• Poho Milieu & Afval, donderdag 22 september, 9.30 uur, nog niet bekend 

• Hart van Brabantdag, woensdag 28 september 8.30 uur, gemeente Waalwijk 

(details locatie volgen) 

• Poho Arbeidsparticipatie, donderdag 29 september 9.00 uur, gemeentehuis Tilburg 

(FierlnTop) 

• Poho Maatschappelijke Ontwikkeling, 11.00 uur, digitaal via MS Teams 

• Radenavond, woensdag 5 oktober 19.00 uur, gemeente Tilburg (details locatie 

volgen) 

Zie voor een uitgebreide agenda de website >  

 

 

 

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. 

Nog niet aangemeld? Dat kan via deze link. Afmelden kan via deze link. 
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