
 

  

   

 

 

Hart van Brabantdag 
 

Woensdag 22 maart 2023 

8.30 tot 17.30 uur 

 

Landgoed De Rosep 

Oirschotsebaan 15 in Oisterwijk 

 

 

 

Geachte burgemeesters en wethouders, 

 

Op 22 maart bent u van harte welkom bij de eerste Hart van Brabantdag van 2023, waarop 

de verschillende overleggremia van onze regionale samenwerking bijeenkomen.  

  

Tijdens het plenaire deel gaan we in op asiel en integratie. Iedere bestuurder kent het 

begrip “statushouder”, maar kennen we ook de mens en de verhalen? In het plenaire 

gedeelte maken we kennis met Laila Paikan en Alaa Nagib Ghaleb. Aan de hand van hun 

verhalen krijgt u als bestuurder een praktische en persoonlijke kijk op dit belangrijke 

maatschappelijke thema. Daarnaast zullen Anthony Slinkert (regiomanager bij het COA) en 

Krista van der Heijden (strateeg bij gemeente Tilburg) met u reflecteren op de uitdagingen 

die er liggen. Asiel en integratie raken het sociaal, fysiek én veiligheidsdomein. Kortom, een 

plenair deel voor alle bestuurders met deze portefeuilles om niet te missen!  

  

 



 

En natuurlijk is er, onder het genot van een heerlijke lunch, gelegenheid tot informeel 

samenzijn. 

 

Het dagprogramma voor de Hart van Brabantdag vindt u onder deze mail.   

 

U ontvangt via een mail de vergaderstukken voor het portefeuillehoudersoverleg. Deze 

stukken worden ook in het ledendeel van de website geplaatst en zijn te downloaden vanaf 

de website www.regio-hartvanbrabant.nl/leden/vergaderstukken. U heeft daarvoor een 

inlogcode ontvangen. Mocht dat niet het geval zijn, vernemen wij dat graag via info@regio-

hartvanbrabant.nl. 

 

Als u de uitnodiging in uw outlookagenda voor de betreffende onderdelen van deze Hart 

van Brabantdag accepteert of weigert “met verzenden”, dan weten wij of u aanwezig bent. 

U hoeft geen apart aanmeldformulier in te vullen. Daarbij hopen we dat u ook aanwezig 

bent bij de lunch en de plenaire bijeenkomst. De lunch bevat standaard vegetarische-, vis- 

en vleesvarianten. Eventuele andere dieetwensen kunt u mailen naar info@regio-

hartvanbrabant.nl. 

 

We zien u graag op woensdag 22 maart 2023 bij Landgoed De Rosep te Oisterwijk. 

  

Met vriendelijke groet, 

   

 

 

 

Theo Weterings 

Voorzitter Regio Hart van Brabant  

 

Frank van Mil 

Directeur Regio Hart van Brabant  
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Programma 
8.30 - 11.00 uur 

Poho Sociaal 

 

9.00 - 10.30 uur 

Districtelijke Driehoek (DD) 

 

10.30 - 12.30 uur 

Griffierskring 

 

10.30  - 12.30 uur 

Algemeen bestuur Regio Hart van Brabant (AB-RHvB) 

 

11.00 - 12.30 uur 

Combi-poho Sociaal en Wonen 

 

12.00 - 13.00 uur 

Netwerklunch 

  

13.00 - 14.00 uur 

Plenaire deel 

  

14.00 - 16.00 uur 

Kring gemeentesecretarissen (KGS) 



 

 

14.00 - 16.30 uur 

Poho Fysiek  

 

 

 

 

 

 

Praktische informatie 
 

 

Locatie 

Landgoed De Rosep, Oirschotsebaan 15, Oisterwijk 

 

Parkeren 

Parkeren is gratis op het parkeerterrein bij Landgoed de Rosep 

 

Navigatie auto 

via google maps 

 

Openbaar vervoer 

Wanneer u reist met de trein, dan adviseren wij u te reizen tot Station Oisterwijk en vanaf 

daar een taxi te nemen. Vanaf het station is het ongeveer 3,5 kilometer naar het landgoed. 

Voor een taxi kunt u contact opnemen met Taxi Janssen & Janssen. Zij zijn bereikbaar op 

telefoonnummer 013-5285566. 

 

Gaat u met de bus, dan stapt u uit in Moergestel. Vanaf de bushalte is het ongeveer 25 

minuten lopen naar het landgoed. Natuurlijk kunt u ook een taxi bellen vanaf de bushalte. 

 

   

 

 

 

 

https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=e010609126&e=0379ccb03a


 

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. 

 

Is deze e-mail niet goed leesbaar, check dan hier de online versie > 
 

 

 
 

 

  

 

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

Heeft u vragen of opmerkingen hierover, neem contact met ons op via info@regio-hartvanbrabant.nl.  
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