
Radenavond
over positieve gezondheid

Woensdag 15 februari 2023
19.00 - 22.00 uur

Stadhuis Tilburg 
Stadhuisplein 130 in Tilburg

Geachte raadsleden,

Graag nodigen wij u uit voor de radenavond van Regio Hart van Brabant.

De avond staat in het teken van positieve gezondheid: wat verstaan we onder positieve
gezondheid en van welke voorbeelden kunnen we leren? 

Voor we op dit thema ingaan zal Theo Weterings, voorzitter van ons algemeen bestuur bij
Regio Hart van Brabant, de avond openen. Na actualiteiten op het gebied van asiel en
vluchtelingen en op het gebied van wonen gaan we verder met een inleiding over positieve
gezondheid.

Na deze inleiding zijn er vijf korte informatiesessies, waarvan u er aan drie kunt
deelnemen. Hiervoor maakt u voorafgaand aan de sessies een keuze. In het programma 
hieronder hebben we de onderwerpen van de sessies benoemd. In elke sessie krijgt u meer
informatie over praktijkvoorbeelden op het gebied van positieve gezondheid.
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Gedurende de avond is er volop ruimte voor vragen en opmerkingen. De plenaire
onderdelen van de avond worden begeleid door Richard Engelfriet.

Een gedetailleerder programma en praktische informatie vindt u onder deze e-mail. Via de
button kunt u zich aanmelden voor deze avond.

We hopen u woensdag 15 februari 2023 te verwelkom in het stadhuis van Tilburg!

Met vriendelijke groet,

Theo Weterings
Voorzitter Regio Hart van Brabant

Frank van Mil
Directeur Regio Hart van Brabant

Programma

19:00 – 19:30 uur
Inloop met koffie en thee

19:30 – 20.00 uur
Welkom door Theo Weterings, voorzitter Regio Hart van Brabant en een toelichting op
actualiteiten op het gebied van asiel en vluchtelingen en op het gebied van wonen.

20.00 uur – 20.15 uur
Interview met Marcelle Hendrickx, wethouder in Tilburg voor o.a. gezondheid. Wat
houdt het thema positieve gezondheid in, wat doen we hier in de regio aan en wat zijn
landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op dit thema?

Aanmelden radenavond
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20.15 uur – 21.20 uur
Drie rondes informatiesessies

Er zijn vijf korte informatiesessies waarin u meer informatie over praktijkvoorbeelden op
het gebied van positieve gezondheid krijgt.

De volgende sessies worden gehouden:
- GGD en samenwerking met gemeenten
- Mentale gezondheid en jeugd
- Mentale gezondheidscentra voor volwassenen, een initiatief van GGZ Breburg
- Community Care, een initiatief in Dongen
- Positieve gezondheid en het fysiek domein

U kunt drie informatiesessies bezoeken. Bij binnenkomst op de avond kunt u kiezen welke
sessies u wilt bezoeken.

21.30 uur
Informeel samenzijn 

Praktische informatie

Locatie
Stadhuis Tilburg, Stadhuisplein 130 in Tilburg

Parkeren
Parkeren is mogelijk in parkeergarage Koningsplein (ingang via Piusplein) of
parkeergarage Emmapassage.

Voor uitrijkaarten parkeergarage Koningsplein wordt gezorgd. De parkeerkosten van
parkeergarage Emmapassage komen voor eigen rekening.

LET OP! 
Parkeergarage Koningsplein heeft GEEN lift.
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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.
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