
  

   

 

UITNODIGING 

Regiomarkt over 

samenwerkingen in Midden-Brabant 

 

Voor raadsleden 

 

Zaterdag 21 mei 2022 

09.00 - 13.00 uur  

 

Brandweerkazerne Tilburg Centrum 

Fabriekstraat 34 te Tilburg 
 

  



 

Beste leden van gemeenteraden in Midden-Brabant, 

  

Vorige maand heeft u van ons een Save The Date ontvangen voor een Regiomarkt 

voor raadsleden. Inmiddels is de uitwerking van het programma gereed. Daarover 

leest u in deze uitnodiging. 

 

Wij stellen ons graag nader aan u voor op zaterdag 21 mei aanstaande tussen 

09.00 - 13.00 uur (locatie Brandweerkazerne Tilburg). 

 

Wat mag u verwachten?  

Gemeenschappelijke regelingen (GR'en) vervullen een belangrijke rol bij 

maatschappelijke, economische en gezondheids-, veiligheids- en milieuzaken in 

de regio. Tijdens de bijeenkomst van 21 mei bundelen de organisaties Regio Hart 

van Brabant, Midpoint Brabant, GGD Hart voor Brabant & West-Brabant, 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, en Omgevingsdienst Midden- en 

West-Brabant de krachten. Welke rol vervullen ze, welke meerwaarde hebben ze 

voor de leefomgeving? Hoe is hun relatie met gemeenten? Dáár gaan we graag met 

u over in gesprek. 

  

PROGRAMMA 

 

09.00 - 09.30 uur 

Ontvangst 

 

09.30 - 10.30 uur 

Plenaire opening 

o.l.v. Richard Engelfriet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

========================== 



 

10.40 - 11.10 uur 

Workshops - sessie 1 

 

11.20 - 11.50 uur 

Workshops - sessie 2 

 

12.00 - 12.30 uur 

Workshops - sessie 3 

 

12.40 - 13.00 uur 

Plenaire afsluiting 

o.l.v. Richard Engelfriet  

 

 

 

 

 

10.40 - 12.40 uur 

INFORMATIEMARKT 

 

 

 

========================== 

 

 

   

 

 

Een overzicht van de workshops vindt u hier. 

 

Tickets workshops 

Bekijk het overzicht goed, en kies alvast de workshops die u wilt volgen. Tijdens 

de ontvangst kunt u tickets pakken van de workshops, zolang de voorraad strekt. 

Dus wees er op tijd bij! 

 

Informatiemarkt 

Neem ook voldoende tijd om onze informatiemarkt te bezoeken. Er valt een hoop 

te beleven! 

 

Met de Regiomarkt hopen wij u in de eerste periode als raadslid op weg te helpen, 

in gesprek te gaan en daarmee een stevige basis te leggen voor een prettige 

samenwerking de komende jaren. 

 

Wij nodigen u graag uit voor deze Regiomarkt. 

https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=457c9b9f81&e=0379ccb03a


 

Aanmelden kan via onderstaande button tot uiterlijk dinsdag 10 mei 2022. 

   

 

Aanmelden  

 

 

 

Praktische informatie 

Parkeren kan in parkeergarage De Knegtel (Gasthuisring 60, Tilburg) 

 

Wij ontvangen u graag bij de hoofdingang van de 

Brandweerkazerne, Fabriekstraat 34 in Tilburg. 

 

 

 

Organisaties 

Wilt u meer over onze organisaties weten? 

Bekijk dan eens het overzicht door hier te klikken. 

 

Wij ontmoeten u graag op zaterdag 21 mei. 

 

Hartelijke groet, 

De medewerkers van de gemeenschappelijke regelingen in Midden-Brabant  

 

  

 

Programmabureau Regio Hart van Brabant 

E info@regio-hartvanbrabant.nl 

https://regiohartvanbrabant.surveytalent.com/survey/aanmelding-regiomarkt-voor-raadsleden
https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=b4390070cb&e=0379ccb03a
https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=8480b32d6a&e=0379ccb03a
https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=e2a030818e&e=0379ccb03a
mailto:info@regio-hartvanbrabant.nl


 

I www.regio-hartvanbrabant.nl 

T 013 744 0406  

 

  

  

 

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

van Brabant. Heeft u vragen of opmerkingen hierover, laat het ons dan weten via info@regio-

hartvanbrabant.nl.  
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