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Hart van Brabantdag van 23 februari: 

hartelijk, online welkom 

 

Hopelijk was het de laatste keer digitaal: het plenaire deel van de Hart van Brabantdag 

afgelopen 23 februari. Burgemeester Mark van Stappershoef van de gastheergemeente 

Goirle heette in het bijzonder Alphen-Chaam en Baarle-Nassau hartelijk welkom, voor 

wie dit de eerste Hart van Brabantdag was. Via een YouTube-filmpje (zie hieronder) liet 

hij trots zijn gemeente zien. Het was trouwens ook de laatste bijeenkomst van de 

huidige bestuursperiode. Wat het een perfect moment maakte om terug te blikken en 

vooruit te kijken. Met symbolen, zoals een glazen bol en een fles champagne. 

Lees meer >  

 

https://mailchi.mp/58877a08aab4/een-hartelijk-welkom-voor-alphen-chaam-en-baarle-nassau?e=dc9188fb09
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1464-terug-en-vooruitblik-op-de-regionale-samenwerking
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1464-terug-en-vooruitblik-op-de-regionale-samenwerking


 

 

 

 

Hallo nieuwe agenda's 

De elf gemeenten in Regio Hart van 

Brabant werken nauw met elkaar samen. 

Op welke onderwerpen en in welke 

samenstelling? Dat staat omschreven in 

de kernagenda en in de keuzeagenda. 

Die lopen van 2023 tot 2027; 2022 is 

een overgangsjaar. Lees meer >  

 

 

Nieuw uiterlijk 

Er is een frisse wind gewaaid door de 

huisstijl van Regio Hart van Brabant. 

Resultaat: een nieuw logo en de 

ontwikkeling van een nieuwe website. 

Het nieuwe logo zul je op steeds meer 

plekken gaan terugzien. 

Lees meer >  

 

https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1465-hallo-kernagenda-en-keuzeagenda-dag-governancetraject
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1466-nieuwe-huisstijl-en-website-voor-regio-hart-van-brabant
https://youtu.be/WngnzpqZl3E
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1465-hallo-kernagenda-en-keuzeagenda-dag-governancetraject
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1466-nieuwe-huisstijl-en-website-voor-regio-hart-van-brabant


 

 

Nieuwe collega's in de regio 

Benieuwd naar de nieuwe collega’s aan 

bestuurlijke en ambtelijke kant van onze 

regionale samenwerking? We hebben ze 

voor je op een rijtje gezet, van 

wethouder tot programmacoördinator. 

Lees meer > 

(fotocredits: Pulles & Pulles)  
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nieuws vanuit Mens & Samenleving  

 

 

https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1467-bestuur-en-organisatie-maart-2022
https://mailchi.mp/58877a08aab4/een-hartelijk-welkom-voor-alphen-chaam-en-baarle-nassau?e=dc9188fb09#MS
https://mailchi.mp/58877a08aab4/een-hartelijk-welkom-voor-alphen-chaam-en-baarle-nassau?e=dc9188fb09#LM
https://mailchi.mp/58877a08aab4/een-hartelijk-welkom-voor-alphen-chaam-en-baarle-nassau?e=dc9188fb09#Eco
https://mailchi.mp/58877a08aab4/een-hartelijk-welkom-voor-alphen-chaam-en-baarle-nassau?e=dc9188fb09#agenda
https://mailchi.mp/58877a08aab4/een-hartelijk-welkom-voor-alphen-chaam-en-baarle-nassau?e=dc9188fb09
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1467-bestuur-en-organisatie-maart-2022
https://www.sma-hartvanbrabant.nl/onze-werkwijze/


 

 

Inkooptraject sociaal domein 

De aanbestedingen voor de inkoop van 

jeugdhulp, Wmo-begeleiding en 

beschermd wonen én ontwikkelings- 

gerichte arbeidsmatige dagbesteding 

lopen nu in het sociaal domein. De 

huidige stand van zaken? 

Lees meer >  

(fotocredits: Angeline Swinkels)  

 

 

Woonzorganalyse 

De leden van het combi-overleg 

MO/wonen bespraken op de Hart van 

Brabantdag de resultaten van de 

woonzorganalyse. Ze besloten onder 

meer om deze analyse te gebruiken 

voor lokaal beleid. 

Lees meer >  

 

 

Maatpact stopt, hoe nu verder? 

De eindrapportage Maatpact en de 

aanbevelingen daaruit zijn 

gepresenteerd tijdens het poho sociaal 

domein op 23 februari. Hoe nu verder 

nu dit inspirerende en hoopgevende 

 

Krachten- en kennisbundeling 

In het nieuwe Expertisecentrum 

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

bundelen organisaties hun krachten én 

kennis om huiselijk geweld en 

kindermishandeling te voorkomen, 

vroegtijdig te signaleren, te stoppen en 

https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1468-stand-van-zaken-aanbestedingen-inkoop-sociaal-domein
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1468-stand-van-zaken-aanbestedingen-inkoop-sociaal-domein
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1469-samen-stappen-zetten-voor-wonen-zorg-en-welzijn
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1468-stand-van-zaken-aanbestedingen-inkoop-sociaal-domein
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1469-samen-stappen-zetten-voor-wonen-zorg-en-welzijn
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1470-project-maatpact-stopt-de-beweging-gaat-door
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1474-gestart-expertisecentrum-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling


 

project stopt? 

Lees meer >  

 

duurzaam op te lossen 

Lees meer >  

 

 

 

Maak kennis met: Berry 

De pilot regioplaatsing heeft een nieuwe 

projectleider: Berry Simons. Hij treedt in 

de voetsporen van Floor Schalken. 

Lees meer >  

 

 

Maak kennis met: Patricia 

Het project van asiel tot en met 

integratie heeft een nieuwe, regionale 

programmamanager: Patricia Theuws. 

Lees meer >  

 

 

 

Maatjesproject 

Het Maatjesproject ontving 25 coaches, 

bestaande en nieuwe, fysiek tijdens een 

mooie bijeenkomst bij Grand Café 

Esplanade in Tilburg op 21 februari. 

Lees meer >  

 

 

Matchingstafels 

De juiste persoon in de juiste woning in 

de juiste omgeving: dat is het doel van 

de Matchingstafel die is gestart in onze 

regio. 

Lees meer >  

 

https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1470-project-maatpact-stopt-de-beweging-gaat-door
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1474-gestart-expertisecentrum-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1471-berry-simons-projectleider-pilot-regioplaatsing
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1472-patricia-theuws-nieuwe-programmamanager-van-asiel-tot-en-met-integratie
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1475-maatjesproject-deelt-veertien-succesverhalen
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1473-goede-match-voor-kwetsbare-inwoners-aan-de-matchingstafel
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1471-berry-simons-projectleider-pilot-regioplaatsing
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1472-patricia-theuws-nieuwe-programmamanager-van-asiel-tot-en-met-integratie
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1475-maatjesproject-deelt-veertien-succesverhalen
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1473-goede-match-voor-kwetsbare-inwoners-aan-de-matchingstafel


 

 

Taskforce wonen van start 

De regionale taskforce versnellen 

flexwonen is gestart. Over het wat en 

hoe is het poho ROV/MO afgelopen Hart 

van Brabantdag geïnformeerd. 

Lees meer >  

 

 

Nieuwsupdate 

Er is weer veel te vertellen vanuit het 

Innovatienetwerk Jeugd. Een terugblik 

op 2020 & 2021, een Meet Up en de 

online inspiratiesessies SkillsLab 2022… 

Lees meer >  

 

 

 

.nl gaat lokaal 

Het was een primeur voor Nederland: 

het online scheidingsloket voor ouders 

www.alsjeuitelkaargaat.nl. Een regionaal 

project, dat inmiddels ook lokaal gaat. 

En een beroepskrachtenpagina heeft 

toegevoegd. 

Lees meer >  

 

 

Webinar-update 

Meld je aan voor het vijfde webinar over 

de samenwerking tussen het 

zorgdomein en het sociaal domein. Die 

is op 24 maart. Thema is: 

ondersteuning van mensen met 

dementie over de domeinen heen. 

Lees meer >  

 

 

https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1476-taskforce-versnellen-flexwonen-van-start-gegaan
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1477-nieuws-vanuit-het-innovatienetwerk-jeugd
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1478-alsjeuitelkaargaat-nl-gaat-lokaal
https://mailchi.mp/6d78dca54b33/vijfde-webinar-op-24-maart-dementie-over-de-domeinen-heen
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1476-taskforce-versnellen-flexwonen-van-start-gegaan
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1477-nieuws-vanuit-het-innovatienetwerk-jeugd
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1478-alsjeuitelkaargaat-nl-gaat-lokaal
https://mailchi.mp/6d78dca54b33/vijfde-webinar-op-24-maart-dementie-over-de-domeinen-heen


 

 

nieuws vanuit Leefomgeving & Milieu  

 

 

 

 

Van ROA 1.0 naar 2.0 

Het poho fysiek besloot onder meer dat 

we de eerder gemaakte samenwerkings- 

afspraken uit de ROA 1.0 gaan 

uitwerken. Zo komen we tot een ROA 

2.0. 

Lees meer >  

 

 

Werk aan de winkel 

"Er is heel veel werk te doen." Dat 

constateerden de poho-leden mobiliteit 

afgelopen 16 februari. Wat allemaal, en 

hoe? Daarover bogen zij zich. 

Lees meer >  

 

 

 

Goirle duurzaam 

In Goirle staat duurzaamheid voorop bij 

bouwprojecten. Zo draagt de gemeente 

bij aan de doelstellingen uit de REKS. 

Lees meer >  

 

 

Woningbehoefteonderzoek 

Er komt een onderzoek naar de 

woningbehoefte. Daar stemden de 

poho-leden ROV mee in. 

Lees meer >  

 

https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1479-met-de-roa-en-ria-opgave-en-gebiedsgericht-aan-de-slag
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1483-werk-in-uitvoering-regionale-samenwerking-mobiliteit-hart-van-brabant
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1480-duurzaamheid-voorop-bij-bouwprojecten-in-goirle
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1484-groen-licht-voor-woningbehoefteonderzoek
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1479-met-de-roa-en-ria-opgave-en-gebiedsgericht-aan-de-slag
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1483-werk-in-uitvoering-regionale-samenwerking-mobiliteit-hart-van-brabant
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1480-duurzaamheid-voorop-bij-bouwprojecten-in-goirle
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1484-groen-licht-voor-woningbehoefteonderzoek


 

 

REKS 2.0 

Terwijl we in onze regio druk bezig zijn 

met de uitvoering van de REKS 1.0, staat 

de REKS 2.0 al in de steigers. Met meer 

aandacht voor warmte, draagvlakcreatie 

en energiearmoede. 

Lees meer >  

 

 

Snelfietsroute F58 

Gemeenten uit Regio Hart van Brabant 

en Zuidoost-Brabant en de provincie 

Noord-Brabant ondertekenden op 9 

maart de intentieovereenkomst 

snelfietsroute Wilhelminakanaal F58. 

Lees meer >  

 

 

 

Brief aan de provincie 

Het poho mobiliteit heeft medio februari 

in een brief aan de provincie Noord-

Brabant aandacht gevraagd voor het 

openbaar vervoer in de regio. 

Lees meer >  

 

 

Woonwagenbeleid 

De bestuurders van het poho ROV 

kregen een toelichting op het onderzoek 

naar de behoefte aan woonwagenstand- 

plaatsen in onze regio. 

Lees meer >  

 

Meer nieuws vanuit Leefomgeving & Milieu 

• nieuwsbrief vanuit mobiliteit, editie februari 2022 > 

https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1481-energie-klimaat-op-weg-naar-de-reks-2-0
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1485-handen-ineen-voor-snelfietsroute-f58-tilburg-eindhoven-laarbeek
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1482-de-mobiliteitswethouders-vragen-aandacht-voor-openbaar-vervoer
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1486-onderzoek-naar-behoefte-aan-woonwagenstandplaatsen-afgerond
https://mailchi.mp/8a7b4a5a477c/welkom-suzanne-bedankt-christophe
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1481-energie-klimaat-op-weg-naar-de-reks-2-0
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1485-handen-ineen-voor-snelfietsroute-f58-tilburg-eindhoven-laarbeek
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1482-de-mobiliteitswethouders-vragen-aandacht-voor-openbaar-vervoer
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1486-onderzoek-naar-behoefte-aan-woonwagenstandplaatsen-afgerond


 

• nieuwsbrief een gezond leisure klimaat editie, februari 2022 > 

 

 

 

 

nieuws vanuit Economie  

 

 

 

 

Prognose bedrijventerreinen 

De STEC Groep gaat, in opdracht van de 

provincie Noord-Brabant, de nieuwe 

bedrijventerreinprognose uitvoeren. 

Lees meer >  

 

 

Kernagenda economie 

We stellen een kernagenda economie op 

als inbreng voor de triplehelix-agenda 

van Midpoint Brabant. 

Lees meer >  

 

 

Horeca Food Waste Challege 

Nieuws vanuit Midpoint Brabant 

Up New, een programma van Midpoint 

Brabant, organiseert de Horeca Food 

Wast Challenge 2022. Omdat er 51 

miljoen kilo voedsel vanuit de 

 

Up new centra 

Nieuws vanuit Midpoint Brabant 

“Het zijn ‘the places to be’ voor de 

circulaire economie. Plekken waar 

mensen samenkomen en elkaar 

inspireren." Dat zegt Herman Gels, 

https://mailchi.mp/9031688c8794/zoek-je-mee-naar-de-duurzame-big-five?e=4b4f376169
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1487-uitvoering-prognose-bedrijventerreinen
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1488-kernagenda-economie-in-nieuwe-bestuursperiode
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1487-uitvoering-prognose-bedrijventerreinen
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1488-kernagenda-economie-in-nieuwe-bestuursperiode
https://www.midpointbrabant.nl/horeca-food-waste-challenge-2022/
https://www.midpointbrabant.nl/video-up-new-centra-zijn-places-to-be-voor-de-circulaire-economie/


 

Nederlandse horeca de prullenbak in 

gaat. 

Lees meer >  

 

programmamanager Midpoint Brabant 

Circulair over de Up New centra. 

Lees meer >  

 

 

Recent verschenen nieuwsbrieven binnen Economie:  

• Midpoint Brabant, nieuwsupdate februari 2022 > 

 

 

 

 

agenda  

 

 

 

• poho Sociaal domein op 7 april 

• poho Sociaal domein op 19 mei 

• radenavond op 21 mei 

• poho Mobiliteit op 1 juni 

• bestuurlijke ontwikkeldag 22 juni 

• radenavond op 29 juni 

• poho Milieu en Afval op 30 juni 

• Hart van Brabantdag op 6 juli 

• poho Arbeidsparticipatie op 7 juli 

• poho Maatschappelijke ondersteuning op 7 juli 

Zie de volledige agenda met vermelding van aanvang en vergadelocaties op de website 

>  

 

 

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Regio Hart van Brabant. 

Dat is het samenwerkingsverband tussen de volgende gemeenten: 

Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, 

https://www.midpointbrabant.nl/horeca-food-waste-challenge-2022/
https://www.midpointbrabant.nl/video-up-new-centra-zijn-places-to-be-voor-de-circulaire-economie/
https://mailchi.mp/midpointbrabant/nieuwsupdate-februari-2022
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/agenda
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/agenda


 

Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. 

 

Nog niet aangemeld voor deze nieuwsbrief? 

Doe dat hier >; afmelden kan altijd via deze link > 

 

 

Overheid, onderwijs en bedrijfsleven uit Midden-Brabant werken vanuit Midpoint 

Brabant innovatief samen aan de economie, arbeidsmarkt en duurzaamheid. 

Wil je op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief >  

  

 

Copyright © 2022 Regio Hart van Brabant 

 

 

 

  

 

https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/subscribe?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=b6e2931322
https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=b6e2931322&e=dc9188fb09&c=7577adc900
https://www.midpointbrabant.nl/nieuwsbrief/
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=a127ab2fe78f5f6fa39296414&afl=1

