
REGIOCONFERENTIE 2019: 
RAADSLEDEN MET EEN 
REGIONALE BLIK

Op 2 oktober 2019 kwamen 
zo’n 80 raadsleden en 
bestuurders uit onze negen 
gemeenten bij elkaar op de 
Human Campus bij de Driessen 
groep in Helmond voor de SGE 
Regioconferentie 2019. Gaby van 
den Waardenburg, wethouder 
in Helmond, verwelkomde 
als lid van het Bestuurlijk 
Platform en als dagvoorzitter 
alle aanwezigen. Michaël 
Munnich, chief operating officer van Driessen Groep, vertelde over werkgeluk als leidend principe in 
werkgeverschap. Zingeving en plezier zijn daarin volgens hem belangrijke en onmisbare factoren, 
aangevuld met het creëren van een werkomgeving waarin dat mogelijk is. Kasia Ferenz en Leila Ahmiz 
werden geïnterviewd over hun ervaringen als (dochter van een) arbeidsmigrant en een voormalig urgent 
woningzoekende. Kasia nam de aanwezigen mee in haar ervaringen op het gebied van wonen, school, 
werken en integreren. Leila vertelde over haar zoektocht naar een nieuw en veilig onderkomen voor haar 
en haar twee kinderen. Beide actuele onderwerpen binnen de samenwerking. In deelsessies passeerden 
vervolgens de uitdagingen op de SGE thema’s Ruimte, Wonen, Economie en Voorzieningen 
& Evenementen de revue. Er ontstond gesprek: Wat vinden raadsleden belangrijk? Wij nemen u in 
vogelvlucht mee! Bekijk hier een kort filmpje.

“Veel informatie, nieuwe inzichten,” vermeldde 
een deelnemer op het evaluatieformulier. Uit 
de evaluatie bleek dit positieve oordeel breed 
gedragen: de plenaire bijeenkomst en de 
deelsessies werden overwegend met ‘ruim 
voldoende’ en ‘goed’ beoordeeld, zowel op 
informatie als op interactie. Verbeterpunten waren 
er ook: “Meer tijd nodig!!” was de hartenkreet 
over de deelsessies. Voor herhaling vatbaar vond 
een deelnemer: “Goed voor raadsleden om zich 
zo te laten informeren.” Eén aanwezige noteerde 
“Jammer dat er niet meer raadsleden waren, 
maar ja...” Als u er niet bij was, weet dan dat er 
minstens één regio-collega is die u graag had 
ontmoet! Volgend jaar heeft u weer een kans. 

https://www.driessengroep.nl/humancampus
https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/fileadmin/SGE/PDF/Presentaties/Presentatie_Regioconferentie_SGE_web.pdf
https://youtu.be/5DZDvbUtABA


Het SGE werkt sinds de Samenwerkingsagenda 
2018-2025 gezamenlijk aan het thema Ruimte. 
“Je komt er bij alle thema’s altijd op uit,” 
vertelde Piet Machielsen, bestuurlijk trekker. 
De gebiedsvisie Brainport City is de basis 
om Brainport Eindhoven te versterken voor 
zowel de stad, de regio en Nederland. In 
vogelvlucht passeerden vooral Eindhovense 
projecten onder deze vlag. De verrijking van 
de gebiedsvisie én het ruimtelijk programma 
Brainport City, met ambities en projecten uit het 
hele SGE-gebied, nadert voltooiing. Die maakt 
samenhangende ontwikkeling mogelijk op 
verschillende onderwerpen als infrastructuur, 
bereikbaarheid, slimme huisvestingsoplossingen, 
klimaatadaptatie, gezond leven, luchtkwaliteit, 
(agrarische) bedrijvigheid en natuur. Binnen 
het thema wordt afgestemd en samengewerkt 
met partners zoals Brainport Development, 
MRE, Provincie en Rijk. Het gaat bijvoorbeeld 
om projecten rondom de Woondeal, gezonde 
verstedelijking, bereikbaarheid en transitie 
landelijk gebied. De scheidslijn tussen de SGE en 
zijn partners (met name MRE) was niet iedereen 
duidelijk. Enkele benoemde thema’s worden 
ook door de MRE opgepakt. Wie doet nu wat? 
Als aandachtpunten bij het denken over ruimte 
worden inclusiviteit, gezondheid, duurzaamheid 
en meegegeven. Ten slotte ook de aanbeveling 
om bij eventuele keuzes inzicht te geven in de 
afwegingen.

Dé vraag binnen thema Wonen is: hoe 
kunnen we zo snel mogelijk meer woningen 
beschikbaar krijgen in het SGE? Marc van 
Schuppen, bestuurlijk trekker, en Kees 
Vortman, raadslid, introduceerden samen met 
enkele ambtenaren het thema. Er zijn veel 
woningen nodig. Er is een versnellingsopgave 
van 27.000 woningen waarvan 15.000 in 
Eindhoven. Wooniezie, een webportaal met 
het aanbod van alle woningbouwcorporaties 
binnen het SGE, is een mooi instrument om 
het huuraanbod zichtbaar te maken voor 
woningzoekenden. Maar er komen niet veel 
huurwoningen vrij en het actuele aanbod is dus 
zeer beperkt. Een deel van de oplossing ligt 
in tijdelijke woningen. Die zijn er in de regio al 
diverse gerealiseerd. Na vergunningafgifte in 
juli 2019 kunnen bij de Berenkuil in Eindhoven 
in november 2019 de eerste studenten in de 
huizen. Hier blijven ze zo’n vijftien jaar staan. 
Om een positieve businesscase te kunnen 
realiseren zouden ze daarna nog zo’n periode 
op een andere plek moeten worden gebruikt. 
Hoe kunnen we dat samen zo goed mogelijk 
garanderen? Gezinnen kunnen op de huidige 
tijdelijke locaties niet terecht. Er wordt aan 
gewerkt om daar ook een oplossing voor te 
bieden. 
De huisvesting van migranten die hier 
kortdurend zijn vraagt om een eigen aanpak. 
Ook daaraan wordt in SGE-verband gewerkt 
vanuit de thema´s wonen en economie.

“TOT ANDERHALF JAAR GELEDEN WAS IK ZELF RAADSLID. 
TOEN DACHT IK OOK OVER SAMENWERKINGSVERBANDEN: 

“WAT DOEN ZE DAAR NOU PRECIES?” 
Gaby van den Waardenburg, wethouder Helmond, lid Bestuurlijk Platform SGE

https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/fileadmin/SGE/PDF/Presentaties/Presentatie_Regioconferentie_SGE_2019__Ruimte.pdf
https://www.ruimtelijkprogrammabrainport.nl/
https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/fileadmin/SGE/PDF/Presentaties/Presentatie_Regioconferentie_SGE_2019_Wonen.pdf


De aanwezige raadsleden vertelden aan welke 
Voorzieningen en Evenementen  ze denken 
bij de andere gemeenten. De associaties 
varieerden van het Speelhuis, een molen, een 
jaarlijkse schaatsbaan en leuke winkelgebieden. 
Daan de Kort, bestuurlijk trekker, lichtte 
toe: “De samenwerking op dit thema draait 
niet primair om het in de lucht houden van 
voorzieningen. Het gaat om een kwalitatief en 
samenhangend regionaal aanbod. Het kan dus 
ook om commerciële voorzieningen gaan.” De 
discussie welke voorzieningen bovenlokaal, 
regionaal of topvoorziening zijn, ligt gevoelig, 
merkten raadsleden op. Eenieder ziet wel de zin 
van een betere coördinatie op regionaal niveau: 
“Steek meer energie in wat al goed gaat en deel 

ervaringen onderling.” Initiatieven die bijdragen 
aan de nationale actieagenda zijn belangrijk zoals 
Designmuseum en Vincentre. Een structurele lobby 
voor middelen uit de Regiodeal moet gaan zorgen 
voor armslag.

“ALS WE ZEGGEN DAT DE ZIN VAN HET WERK HET 
BELANGRIJKST IS, MAG HET NIET INEENS HALVERWEGE 

TOCH ALLEEN MAAR OM DE EURO’S GAAN.”
Michaël Munnich, chief operating officer Driessen Groep

“Nieuwe provinciale prognoses vragen 
om actualisering van de programmering 
Bedrijventerreinen,” vertelde Jos van Bree, 
bestuurlijk trekker Economie. Raadslid 
Rob Gordon reflecteerde als raadslid: 
“De provincie is behoudend. SGE ambitieus. 
De actualisering kan niet snel genoeg gaan! 
Stel eisen aan bedrijven, stuur op kwaliteit.” 
Stan van der Heijden, bestuurlijk trekker 
kwaliteitsslag werklocaties: “We willen 
landelijk leidend zijn en maatschappelijke 
opgaven zoals ondermijning en 
energietransitie oppakken.” 

Jos van Bree: “Naar horeca en leisure is veel vraag maar we hebben geen gezamenlijke kaders.” 
“Een kans, ook voor de dorpen!” zei Gordon, “Als we welvaart creëren, kunnen we mensen meenemen 
in een goed bestaan.” Huisvesting van migranten is complex: “Mensen willen ze niet in de wijken,” 
zei Gordon, “maar de economie heeft ze nodig.” Uit de zaal klonk: “Er is teveel verbieden en geen 
oplossingen.” Dit is een klus die met de werkgevers opgepakt moet worden. 

https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/fileadmin/SGE/PDF/Presentaties/Presentatie_Regioconferentie_SGE_2019_Voorzieningen.pdf
https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/fileadmin/SGE/PDF/Presentaties/Presentatie_Regioconferentie_SGE_2019_Economie.pdf


Meer informatie over de samenwerking van de negen 

gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven? Check 

www.stedelijkgebiedeindhoven.nl of volg @StedelijkGebied.

Kasia Ferenz (links op onderstaande foto) kwam 
vier jaar geleden met haar moeder uit Polen naar 
Nederland: “Er zijn weinig faciliteiten voor EU-
burgers, bijvoorbeeld om de taal te leren. Er zijn 
weinig woningen. We wonen nu bij mijn moeders 
partner.” Kasia werkt hard en is ambitieus: “Ik 
haalde vorig jaar mijn Havo-diploma met een 
top10-score van Nederland. Ik studeer nu aan de 
Fontys. Ik ben ook Zuidnederlands kampioen op de 
100 meter. Het is moeilijk om mijn school en sport 
te combineren. Omdat ik Poolse ben, kan ik geen 
topsportstatus krijgen.”

Leila Ahmiz (rechts op bovenstaande foto) maakte 
gebruik van de urgentieregeling: “Ik heb een 
fout gemaakt, ben gaan samenwonen met de 
verkeerde man, en heb daarmee mijn kinderen in 
gevaar gebracht. Ik kwam in de daklozenopvang 
terecht. Mijn kinderen konden gelukkig tijdelijk bij 
hun vader wonen. Ik ben dankbaar dat ik urgent 
een woning heb gekregen. En nog wel in de buurt 
waar mijn kinderen al op school zaten. Ik geef 
mijn eigen huis niet meer op. Ik heb al tegen de 
woningbouwvereniging gezegd: “Deze woning 
kunnen jullie vergeten!” 

Meer betrokkenheid van de raden bij het 
SGE staat prominent op de agenda, sinds 
‘de motie’ van 2017. Dit keer waren vijf 
raadsleden uit verschillende gemeenten 
betrokken bij de voorbereiding. De input 
varieerde, van het geven van feedback op 
het programma tot een actieve rol in de 
deelsessie. Zo bespiegelde Rob Gordon 
(Eindhoven) vanuit raadsperspectief bij 
Economie. Hij zei: “Het is moeilijk voor 
nieuwe raadsleden om op te pakken wat 
er de afgelopen jaren is gebeurd. Maar die 
inhaalslag is belangrijk!” Kees Vortman 
(Son en Breugel) interviewde bij Wonen 
betrokken ambtenaren en spitste zo de 
informatie toe op raadsleden. Eén raadslid 
zei: “Misschien kunnen de gemeenteraden 
deze regioconferentie om de beurt in de 
eigen gemeente organiseren?” In het eerste 
kwartaal van 2020 vragen we opnieuw 
raadsleden in een tijdelijke werkgroep voor 
dit onderwerp. We evalueren dan in ieder 
geval de Oproep aan Gemeenteraden die 
de vorige groep raadsleden opstelde.

“DE PROVINCIE IS BEHOUDEND. HET SGE IS AMBITIEUS! 
SNEL ACTUALISEREN DUS, DIE PROGRAMMERING”

Rob Gordon, raadslid Eindhoven

https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/fileadmin/Oproep_aan_de_Gemeenteraden_SGE.pdf

