Uitnodiging
Hart van Brabant Radendag
zaterdag 16 april 2016
10.00 – 12.45 uur
Cultureel Centrum Jan van Besouw
Thomas van Diessenstraat 1
5051RJ Goirle
Hoofdthema van deze bijeenkomst is de regionale afstemming inzake de huisvesting en opvang van
de verhoogde asielinstroom. Daarnaast zullen we kort terugblikken op de opbrengst van de Verenigde
Vergadering van 19 maart jl. en vooruitblikken op het proces ontwerp-jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017.
Raads- en commissieleden van de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden,
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk zijn van harte welkom om deze thema’s
te bespreken. Daarbij zal de meeste aandacht uitgaan naar de opvang van de verhoogde
asielinstroom. Dit actuele vraagstuk is recent ook expliciet onder onze regionale aandacht gebracht
door enerzijds een motie tijdens de Verenigde Vergadering van raden en anderzijds een brief van de
commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant. Tijdens de Radendag zal de heer Wim
van de Donk persoonlijk zijn oproep toelichten. Tevens zal de heer Nico van Mourik, hoofd van de
Veiligheidsregio, aanwezig zijn om actuele informatie over de vluchtelingenopvang te verstrekken.
Programma
09.30 uur:
10.00 – 11.00 uur:

11.00 - 11.15 uur:
11.15 - 12.15 uur:

Inloop, registratie en ontvangst met koffie en thee
Plenaire inleiding
- aftrap door moderator Richard Engelfriet: terugblik Verenigde Vergadering
- commissaris van de Koning Wim van de Donk: Brabantse aanpak opvang
verhoogde asielinstroom
- burgemeester Hans Janssen: aanpak Hart van Brabant opvang asielstroom
- Nico van Mourik, Veiligheidsregio: actuele situatie vluchtelingenopvang
- voorzitter Peter Noordanus: afronding plenaire inleiding
Opsplitsen in kleine groepen voor verder gesprek
Raadsleden met elkaar in gesprek over de rol van de regio bij de fysieke en
maatschappelijke opvang van vluchtelingen
Thema’s groepsgesprekken:
- (nood)opvang en azc’s opvangplekken realiseren
- huisvesting statushouders
- integratie onderwijs en arbeidsmarkt
- communicatie en draagvlak

12.15 - 12.45 uur:
12.45 - 13.30 uur:

Centrale terugkoppeling opbrengst gespreksronde
Netwerklunch

Aanmelden
In verband met de organisatie weten we graag vooraf of wij op uw komst mogen rekenen. Aanmelden
s.v.p. vóór vrijdag 8 april 2015 via info@regio-hartvanbrabant.nl onder vermelding van uw volledige
naam en namens welke gemeente u deelneemt. Bij aanmelding gaan wij ervan uit dat u ook gebruik
maakt van de lunch. Als u hieraan niet deelneemt dan verzoeken wij u dit expliciet aan te geven.
Ook collegeleden zijn van harte welkom.

Parkeren
Op het voorterrein van cultureel centrum Jan van Besouw is beperkt parkeerruimte beschikbaar, met
een parkeerschijfplicht en een maximale parkeerduur van 3 uur. U kunt daarom het beste parkeren
(gratis) in parkeergarage De Hovel (ingang via Kalverstraat). Vanaf de parkeergarage
(voetgangersuitgang bij de rolband) loopt u door winkelcentrum De Hovel en steekt u het Kloosterplein
over naar het CC Jan van Besouw (circa 200 meter).
Wij hopen u op 16 april aanstaande te ontmoeten!
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