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SAVE THE DATE
Regiomarkt over Gemeenschappelijke
Samenwerkingen Midden-Brabant
Voor raadsleden

Zaterdag 21 mei 2022
09.00 - 13.00 uur

Brandweerkazerne Tilburg Centrum
Fabriekstraat 34 te Tilburg
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Beste leden van gemeenteraden in Midden- Brabant,

U bent bij de recente gemeenteraadsverkiezingen gekozen als
volksvertegenwoordiger. Wij, een groep boven-gemeentelijke samenwerkingen uit
de regio, feliciteren u van harte hiermee! En wij stellen ons graag nader aan u voor
tijdens een Regiomarkt voor raadsleden, op zaterdag 21 mei aanstaande tussen
09.00 - 13.00 uur (locatie Brandweerkazerne Tilburg).

Wat mag u verwachten?
Gemeenschappelijke regelingen (GR'en) vervullen een belangrijke rol bij
maatschappelijke, economische en gezondheids-, veiligheids- en milieuzaken in
de regio. Tijdens de bijeenkomst van 21 mei bundelen de organisaties Regio Hart
van Brabant, Midpoint Brabant, GGD Hart voor Brabant & West-Brabant,
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, en Omgevingsdienst Midden- en
West-Brabant de krachten. Welke rol vervullen ze, welke meerwaarde hebben ze
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voor de leefomgeving? Hoe is hun relatie met gemeenten? Dáár gaan we graag met
u over in gesprek.

Programma in hoofdlijnen


We ontvangen u graag op zaterdag 21 mei tussen 9.00 en 9.30 uur bij de
Brandweerkazerne in Tilburg.



De ochtend start met een plenaire bijeenkomst onder leiding van
dagvoorzitter Richard Engelfriet. De GR’en stellen zich kort voor, gaan in
op hun onderlinge samenwerking, op de verankering in de Wet
gemeenschappelijke regelingen, en uiteraard is er ruimte voor discussie
met de zaal.



Daarna verzorgen alle GR’en ieder twee of drie workshops in drie rondes
zodat u ruim de gelegenheid hebt om nader kennis te maken met de
verschillende organisaties.



Tussendoor kunt bij informatiemarkt langslopen voor nadere toelichting op
de dienstverlening van de organisaties en hun meerwaarde voor de
leefomgeving.



We sluiten het evenement af om 13.00 uur.

Met de Regiomarkt hopen wij u in de eerste periode als raadslid op weg te helpen,
in gesprek te gaan en daarmee een stevige basis te leggen voor een prettige
samenwerking de komende jaren.

Wilt u meer over onze organisaties weten?
Bekijk dan eens het overzicht door hier te klikken.

Wilt u meer informatie over de Regiomarkt, dan kunt u
mailen naar info@regio-hartvanbrabant.nl
of bellen naar 013 744 0506.
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Midden april volgt een uitnodiging met tijdschema van alle workshops en aanmeld
mogelijkheid.

Hartelijke groeten en graag tot 21 mei,

De medewerkers van de gemeenschappelijke regelingen
in Midden-Brabant

Programmabureau Regio Hart van Brabant
E info@regio-hartvanbrabant.nl
I www.regio-hartvanbrabant.nl
T 013 - 744 0406

U ontvangt deze e-mail omdat u onderdeel uitmaakt van het samenwerkingsverband Regio Hart
van Brabant. Heeft u vragen of opmerkingen hierover, laat het ons dan weten via info@regiohartvanbrabant.nl.

This email was sent to info@regio-hartvanbrabant.nl
why did I get this?

unsubscribe from this list

update subscription preferences

Regio Hart van Brabant ꞏ Burgemeester Broxklaan 12 ꞏ 5041 SB ꞏ Tilburg, Nederland Noord-Brabant ꞏ Netherlands

4

