
  

   

 

Radenavond over de kernagenda voor 

Regio Hart van Brabant 

 

Woensdag 5 oktober 2022 

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 de concept-kernagenda ’23-’27. 

  

Lokale ambities versterken door regionaal samenwerken 

Tijdens de radenavond van 29 juni jl. bent u met andere raadsleden ingegaan op de 

belangrijkste ambities in de bestuursakkoorden van de Hart van Brabantgemeenten. We 

bespraken met elkaar hoe deze ambities door regionale samenwerking verder gebracht 

kunnen worden. 

  

De regionale concept-kernagenda ’23-‘27 

De afgelopen periode heeft het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant gewerkt aan 

de concept-kernagenda ’23-’27, waarin we kort en bondig opnemen wat we de komende 

bestuursperiode in de regionale samenwerking gezamenlijk gaan doen. 

De planning is dat het algemeen bestuur op 28 september 2022 de concept-kernagenda 



 

’23-’27 vaststelt. De concept-kernagenda zal daarna aan u worden voorgelegd voor 

zienswijzen. In het gesprek tussen uw raad en colleges vindt de democratische sturing en 

controle op de agendavorming plaats. 

  

Tijdens de radenavond op 5 oktober is er gelegenheid om u te informeren over de inhoud 

van de concept-kernagenda en het proces van zienswijzen. Omdat de tijdspanne tussen de 

bestuursvergadering op 28 september en de radenavond 5 oktober kort is, zult u pas kort 

voor de radenavond stukken ontvangen. Wees gerust: voorbereiding is voor een goed 

bestede radenavond niet noodzakelijk, want we zullen de stukken op deze avond met u 

doornemen. 

  

Programma 

Na een korte inleiding door Sacha Ausems, vicevoorzitter van Regio Hart van Brabant, en 

burgemeester van Waalwijk, zullen de voorzitters van de portfeuillehoudersoverleggen per 

domein (sociaal, fysiek en economie) een toelichting gegeven op het proces en de gemaakte 

keuzes. We doen dat in twee rondes, waardoor u in de gelegenheid bent om bij twee van de 

drie domeinen u te laten informeren. 

 

Aansluitend hebben we onder het genot van een drankje de gelegenheid tot informeel 

samenzijn. 

  

Een meer gedetailleerd programma en praktische informatie vindt u onder deze e-mail. 

We hopen u op 5 oktober te mogen verwelkom in het stadhuis van Tilburg! 

  

Met vriendelijke groet, 

 

 

Theo Weterings 

Voorzitter Regio Hart van Brabant 

 

   

 

Frank van Mil 

Directeur Regio Hart van Brabant  

 

Aanmelden voor de radenavond  

 

 

  

https://regiohartvanbrabant.surveytalent.com/survey/5c769b5983ba886d048b45a8


 

Programma 

 

19.00 uur 

Inloop, met koffie en thee 

 

19.30 uur 

Welkom en introductie door de vicevoorzitter Sacha Ausems 

Actualiteiten 

Inleiding op de concept-kernagenda '23-'27 

 

20.15 uur 

1e ronde toelichting per domein (sociaal, fysiek, economie) 

 

20.45 uur 

Korte pauze en wisseling van zaal voor de 2e ronde 

 

21.00 uur 

2e ronde toelichting per domein (sociaal, fysiek, economie) 

 

21.30 

Plenaire afsluiting  

 

21.45 uur 

Borrel  

   

 

Praktische informatie 

 

Locatie 

Stadhuis Tilburg, Stadhuisplein 130 in Tilburg | raadzaal, 1e verdieping 

 

Parkeren 

Parkeren kan in parkeergarage Koningsplein of parkeergarage Emmapassage. 

Voor uitrijkaarten parkeergarage Koningsplein wordt gezorgd. 



 

 

Navigeren naar parkeergarage Koningsplein: 

Voer Piusstraat 1 in 

 

Route naar het Stadhuis vanuit de Parkeergarage:  

• trap omhoog 

• linksaf slaan 

• het kantoor (Stadswinkel) in aanbouw is aan uw rechterkant 

• recht voor u ziet u het Stadshuis al liggen 

LET OP!  

Parkeergarage Koningsplein heeft GEEN lift. 

   

 

Aanmelden voor de radenavond  

 

 

 

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. 
 

 

 
 

 

  

 

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.  

    

 

 
 
 
 
 

 

https://regiohartvanbrabant.surveytalent.com/survey/5c769b5983ba886d048b45a8
mailto:info@regio-hartvanbrabant.nl

