
 

 

 

 

 

Uitnodiging - 22 oktober 2019  

 

Brabant Living Landscape Café: één leefwereld, één overheid? 

 

Beste collega-statenleden,  

 

‘If not NOW, then WHEN?’ Het motto van de Dutch Design Week 2019 (DDW) had niet treffender 

geformuleerd kunnen worden. Met nog maar iets meer dan een jaar voor de boeg voordat de 

Omgevingswet een feit is, is het belangrijker dan ooit dat gemeenten, waterschappen en provincie 

elkaar vinden bij initiatieven en vraagstukken in onze fysieke leefomgeving. Eenvoudig beter, is het 

doel van de Omgevingswet. Dat vraagt van ons: samenwerken als één overheid, met het initiatief 

centraal.   

 

Veel bestuurders en ambtenaren bereiden zich al een tijdje voor op het andere samenspel dat de 

Omgevingswet van ons verwacht. Maar wat vraagt de één overheidsgedachte van ons, als Brabantse 

volksvertegenwoordigers? Wat is daar voor nodig?  En hoe geven we daar vorm aan? In de 

Statenwerkgroep Implementatie Omgevingswet hebben we met elkaar afgesproken dat we daarover 

zelf, actief het gesprek aan willen gaan met onze collega-volksvertegenwoordigers bij Brabantse 

gemeenten en waterschappen.  

 

Neem een collega-volksvertegenwoordiger mee! 

Om de daad bij het woord te voegen, nodig ik jullie graag uit voor een ontmoeting met collega-

volksvertegenwoordigers op de DDW, op dinsdagavond 22 oktober vanaf 18.00 uur. En bovendien 

nodig ik jullie uit om zelf een of meerdere Brabantse gemeenteraadsleden en Algemeen Bestuursleden 

van Brabantse waterschappen uit te nodigen voor dit evenement. Uiteraard zijn ook je eigen 

fractiegenoten welkom. Bijgevoegde uitnodigingstekst kun je desgewenst gebruiken (s.v.p. nog wel 

personaliseren) om hen uit te nodigen. Vergeet je introducé(s) niet te vragen zichzelf aan te melden 

voor de bijeenkomst.  

 

Hoe, wat en waar? 

Datum:           Dinsdagavond 22 oktober 2019 vanaf 17.30 uur, inclusief diner 

Locatie:          DDW, Brabant Living Landscape op het Ketelhuisplein in Eindhoven 

Aanmelden:    via e-formulier  
 

Welkom in het Brabant Living Landscape! 

Jaarlijks benut de provincie Noord-Brabant de Dutch Design Week om op onconventionele wijze het 

gesprek aan te gaan over maatschappelijke opgaven met Brabanders. Dit jaar wordt op het 

Ketelhuisplein het ‘Brabant Living Landscape’ ingericht, waar de bezoeker ervaart hoe Brabant werkt 

aan uitdagingen in wijken, op bedrijventerreinen, in het rivierengebied, op het platteland, in 

stadscentra en dorpskernen. De bezoeker ontdekt welke keuzes we hebben om het Brabant van de 

toekomst vorm te geven. Alle beslissingen die zij nemen hangen echter met elkaar samen: 

verschillende leefwerelden vormen samen een levend landschap waarin alles met elkaar verbonden is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://formulieren.brabant.nl/provnbr/Aanmelden_Living_Landscape_Cafe


 

 

 

 

 

 

Programma 

17.30 uur        Inloop. Gedurende de avond worden op kleine gerechten geserveerd.  

18.00 uur        Welkom door Hermen Vreugdenhil (Voorzitter werkgroep Omgevingswet in 

Provinciale Staten) en Erik van Merrienboer (gedeputeerde Ruimte en Wonen, 

Provincie Noord-Brabant) 

18.15 uur:      Rijksbouwmeester Floris Alkemade over de reis van Panorama Nederland, in de 

aanloop naar de Nationale Omgevingsvisie 

19.00 uur:        In twee gespreksronden in gesprek over het thema van de avond in het ‘Living 

Landscape Café’ 

21.00 uur:        Wrap-up 

21.15 uur:        Borrel 

22.00 uur:        Einde 

 

Aanmelden 

Ik verzoek je vriendelijk jezelf aan te melden voor deze bijeenkomst via het e-formulier en ook je 

gasten te vragen zichzelf aan te melden. Op dit formulier kunt je ook eventuele dieetwensen 

aangeven. Na aanmelding ontvang je een bevestiging met nadere informatie over de locatie, 

parkeren en het programma.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Statenwerkgroep Implementatie Omgevingswet, 

 

Hermen Vreugdenhil  

(voorzitter) 

 

https://formulieren.brabant.nl/provnbr/Aanmelden_Living_Landscape_Cafe

