
 

 

Bekijk email in je browser | VBG Nieuwsbrief | VerenigingBrabantseGemeenten.nl  

 

  

 

 

Nieuwsbrief Maart 2022 

Vereniging Brabantse Gemeenten  

 

Beste Lezer, 

 

Op korte termijn ontvangt u de uitnodiging voor onze jubileumviering 100 jaar VBG in de Efteling. 

Staat de datum 18 mei 2022 al in uw agenda?  

In het item de "Vlaggen van Brabant" de gemeente Altena, u leest het magazine van de Kleine 

Kernen, speciaal voor de gemeenteraadsverkiezingen en is er aandacht voor de academische 

werkplaats. 

 Veel leesplezier! 

 

Dagelijks Bestuur VBG  
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Agenda VBG 

 

Heeft u agendapunten voor het Dagelijks 

Bestuur of Algemene Bestuur van de VBG? Mail 

ze naar 

contactpersoon@verenigingbrabantsegemeent

en.nl 

 

11 mei 2022    Vergadering DB 14:00 - 15:30 uur 

fysiek Oisterwijk 

18 mei 2022    Jubileum 100 jaar VBG in de 

Efteling (15:00 - 20:00 uur) 

01 juni 2022    Vergadering AB 14:00 - 15:30 uur 

digitaal 

 

Vervolg : Agenda 2022 

 

Linkedin VBG  

  

 

 

 

Jubileum in de Efteling! 

 

Graag nodigen wij u uit voor het 

100 jarig jubileum van de VBG op 

18 mei 2022 in de Efteling!  

  

De uitnodiging ontvangt u begin 

april, maar wij kunnen u vast 

 

Academische Werkplaats 

 

De Academische Werkplaats 

Brede Welvaart in de Regio is 

een samenwerking tussen 

Tilburg University, het PON-

Telos en publieke en private 

organisaties, gericht op 

kennisontwikkeling met 

maatschappelijke betekenis 

rond het thema brede 

welvaart. In de werkplaats 

wordt specifiek gekeken hoe 

de dynamiek binnen regio’s 

bijdraagt aan het bereiken 

van brede welvaart en wat 

daarvoor nodig is. Deze 

kennis wordt ook vertaald 

naar concrete toepassingen 

en gedeeld, bijvoorbeeld in 

de vorm van masterclasses. 

 

9 maart 2022 15:00 - 16:30 uur: 

online talkshow ->  lees meer 

 

6 april 2022  13:00 - 17:30 

uur:  Masterclass Brede Welvaart 

in de Praktijk  -> lees meer 
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zeggen dat het een middag (15:00 

uur-17:30) en avond programma 

(17:30-20:00 uur) bevat, waarbij 

begroeten en ontmoeten een 

feest gaat zijn.  

Noteer de datum in uw agenda! 

  

 

 

 

 

Vlaggen van Brabant 

 

De vlag van Altena is de 

officiële gemeentevlag van de 

Brabantse gemeente Altena en 

sinds 2019 in gebruik. De vlag is 

afgeleid van het gemeentelogo. Het 

gemeentelogo is centraal geplaatst 

op de witte ondergrond van de vlag 

en bestaat uit een vignet met 

gemeentenaam.  

 

 

 

Kleine Kernen Magazine in 

teken van de 

Gemeenteraadsverkiezingen 

 

Onlangs rolde een nieuwe 

uitgave van het Kleine Kernen 

Magazine van de persen met als 

thema de 

Gemeenteraadsverkiezingen. Dit 

in de vorm van video’s, links naar 

websites en aanvullende info. 

Het digitale nummer is zowel op 

de smartphone, tablet als 

computer te bekijken.  

 

Lees verder  

 

 

https://indd.adobe.com/view/aa05be83-262e-4f8a-821c-6c2b14bbbcdb


 

 

 

Heeft u iets te melden voor de 

gemeenten in de provincie 

Brabant? Laat het ons weten! Wij 

plaatsen het graag in onze 

maandelijkse nieuwsbrief.  
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