
REGIOCONFERENTIE 2018: 
RAADSLEDEN PRATEN MEE 
OVER OPLOSSINGEN 

Op 3 oktober kwamen 70 raadsleden en bestuurders uit negen gemeenten 
bij elkaar op ‘de slimste km2 van de wereld’ voor de SGE Regioconferentie 
2018. Na de opening van SGE-voorzitter Hans Gaillard vertelde Cees 
Admiraal, director Business Development van de High Tech Campus, over 
wat die slimme kilometer zo succesvol maakt. De (vice-)voorzitters van de 
PoHo’s schetsten de uitdagingen op de thema’s Ruimte, Wonen, Economie 
en Voorzieningen & Evenementen. Raadsleden gingen in gesprek: Wat 
moet er in het jaarprogramma? Ook wisselden raadsleden met elkaar van 
gedachten over de MRE-bouwstenennotitie. Lopend van tafel naar tafel zagen 
we opiniepeilingen op de telefoon, grote vellen met plaknotities en vooral 
veel geanimeerde gesprekken tussen de raadsleden uit de verschillende 
gemeentes. Wat gebeurde er? Waarmee kunnen uw bestuurders aan de slag? 
Wij nemen u in vogelvlucht mee! 
Bekijk de presentatie of een video-impressie.

“Een leerzame, informatieve avond. Mooi om mee te 
kunnen denken over SGE-jaarprogramma,” zei het 
Veldhovense raadslid Jolanda van Hulst na afloop. Zij was 
in goed gezelschap. Uit de evaluatie, die door 75% van de 
aanwezigen werd ingevuld, bleek dat de sessies vaak met 
‘goed’ werden gewaardeerd.  Ook ‘voldoende’ werd veel 
gegeven. “Goede mix van informatie en interactie,” tekende een 
deelnemer op. Verbeterpunten waren er ook: “Te weinig tijd,” 
werd herhaaldelijk genoemd. Gelukkig gaf slechts een enkeling 
het oordeel ‘matig’ of ‘onvoldoende’. Al met al voor herhaling 
vatbaar: “Vaker doen!” stond er in koeienletters geschreven op 
één van de formulieren. Dat zijn we zeker van plan! Als u er dit 
keer niet bij was, krijgt u dus volgend jaar een herkansing. 

Met twee keer een volle zaal was Ruimte 
voor raadsleden een aansprekend 
onderwerp. Als nieuw SGE-thema viel er 
ook wat uit te leggen. Het doel: met behoud 
van kwaliteiten en waarden die eigen zijn 
aan onze regio succesvol de toekomst in met 
economische kracht, werkgelegenheid en 
kwaliteit van leven. Binnen het thema Ruimte 
wordt de verbinding gelegd tussen deze 
opgaven. Hoe kunnen we voor de hele regio 
doelen verwerkelijken? In sneltreinvaart 
passeren veel ‘grote’ issues de revue: 

internationale bereikbaarheid met duurzame 
en snelle verbindingen, slimme oplossingen 
op het gebied van huisvesting, onderwijs, 
infrastructuur en duurzaamheid, aandacht 
voor gezondheid, actief en gezond leven, 
luchtkwaliteit en de agrarische bedrijvigheid 
en natuurlijk onze natuur die zoveel 
waardevols biedt. Het is een hele kunst om al 
deze aspecten recht te doen bij het uitwerken 
van de samenwerkingsagenda! 
Bekijk de presentatie.

https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/fileadmin/user_upload/Presentatie_Stedelijkgebied_HTC.pdf
https://youtu.be/F_QUWp0m3Hk
https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/fileadmin/user_upload/Presentatie_Ruimte.pdf


 

Wat is belangrijk voor Wonen in de toekomst? 
Duurzaamheid is het eerste waar dan aan gedacht 
wordt: terugdringen van energieverbruik en 
bestaande woningen van het gas af. Voor andere 
knelpunten, zoals het ontbreken van een identiteit 
in een wijk, zien niet alle raadsleden onmiddellijk 
de waarde van aanpakken in SGE-verband.  
Doorpraten maakt duidelijk dat gezamenlijke 
aanpak schaalvoordelen kan opleveren en de 
onderhandelingspositie van gemeenten verbetert. 
Kennisdeling is een belangrijk winstpunt. Ook leidt 
afstemming tot aanvullend aanbod.  Raadsleden 
vertellen elkaar over wijken in hun eigen 
gemeente waaraan ‘de wauw-factor’ ontbreekt.  
Opknappen, verduurzamen en versterken van 
de identiteit van een wijk zijn ingrepen die 
de kwaliteit zouden verhogen. Belangrijkste 
opbrengst van de avond: raadsleden dachten 
mee over hoe de bestaande woningvoorraad 
toekomstbestendig kan worden gemaakt op het 
gebied van duurzaamheid, flexibiliteit, kwaliteit, 
bewonersinvloed, identiteit en betaalbaarheid.
Bekijk de presentatie.

Na eerst zelf met een mentimeter de prioriteit te hebben 
aangegeven, bogen raadsleden zich in groepjes over verschillende 
thema’s binnen het thema Economie. Ondernemers aantrekken, 
ondersteunen en behouden kan op enthousiasme rekenen. Vooral 
als die binnen het ‘eco-systeem’ van de Brainport regio passen: 
focus op je kracht! Dat kan onder meer door het doorontwikkelen 
van de 1-loket-functie. Ook het instellen van regelluwe zones 
of het optreden als launching customer worden daarbij als 
mogelijkheden geopperd. Start ups zouden we in het bijzonder 
moeten stimuleren. Voor een kwaliteitsslag werklocaties vinden 
raadsleden onder meer belangrijk: nul-op-de-meter, circulaire 
economie, preventie op het gebied van sociale veiligheid en 
aandacht voor arbeidsomstandigheden. Het verbinden van de twee 
arbeidsmarktregio’s wordt als kans gezien nu het MRE dit thema 
heeft losgelaten.  Bekijk de presentatie.

Ook Voorzieningen en Evenementen is een thema dat, 
net als Ruimte, nog niet is uitgekristalliseerd in de vorige periode. 
Het is ook een lastig onderwerp. Raadsleden benadrukken dat ze 
basisvoorzieningen in de eigen gemeenschap belangrijk vinden. 
Maar wat zijn basisvoorzieningen? Kansen voor samenwerking zien 
ze zeker ook: het kan inwoners meer te kiezen geven. Bijvoorbeeld: 
niet drie ‘algemene’ zwembaden maar één zwembad waar kinderen 
zwemles krijgen, één zwembad om te recreëren, één zwembad om 
te revalideren. Ook evenementen kunnen gemakkelijker van de 
grond komen als wordt samengewerkt en breed bekend worden 
gemaakt, bijvoorbeeld via de VVV’s en de gemeentelijke websites. 
Goede bereikbaarheid is dan belangrijk. Want als je voorzieningen 
spreidt, moeten de bezoekers er vanuit de hele regio goed kunnen 
komen. Een inventarisatie is een zinvolle eerste stap, zo vinden de 
deelnemende raadsleden. Bekijk de presentatie.

“JE KUNT ALLEEN STERK GROEIEN 
ALS JE STERK KUNT KIEZEN.”

CEES ADMIRAAL, DIRECTEUR 
BUSINESS DEVELOPMENT HTC

https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/fileadmin/user_upload/Presentatie_Wonen.pdf
https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/fileadmin/user_upload/Presentatie_Economie.pdf
https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/fileadmin/user_upload/Presentatie_Voorzieningen.pdf


Meer informatie over de samenwerking van 

de negen gemeenten in het stedelijk gebied? 

Check www.stedelijkgebiedeindhoven.nl

Een aantal raadsleden ging met elkaar in 
gesprek over de MRE bouwstenennotitie. 
“Verhelderend om met elkaar in gesprek te zijn 
over de verschillende beelden bij de opgaven,” 
was één van de reacties. Nieuwe input voor het 
concept-samenwerkingsakkoord leverde het 
gesprek niet op. Wel kon men zich vinden in 
de thema’s en ontstond duidelijkheid over het 
proces en de thema’s. Ook het verschil tussen 
de MRE en het SGE werd voor de aanwezigen 
duidelijker. Bekijk de presentatie.

Meer betrokkenheid bij de besluitvorming 
binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven, dat 
zetten zes raden rond de laatste jaarwisseling. 
De regioconferentie moest veel gelegenheid tot 
interactie bieden. De opbrengst van de sessies zult u 
herkenbaar terugvinden in het jaarprogramma 2019 
dat eind van dit jaar wordt opgesteld. En verder? 
Een tijdelijke raadswerkgroep deelt binnenkort een 
‘Oproep aan de gemeenteraden’ met aanbevelingen 
en ideeën voor meer betrokkenheid. De groep hoopt 
dat uw raden daar geïnspireerd mee aan de slag 
kunnen! 

“DOOR TE LUISTEREN NAAR DE OVERWEGINGEN 
EN ER ZELF ACTIEF OVER NA TE DENKEN, GAAT 
HET ONDERWERP VOOR JE LEVEN. ZO HAAK JE 

GEMAKKELIJKER AAN ALS HET OP DE AGENDA STAAT.”
JO CLAESSEN, RAADSLID WAALRE

“WE WILLEN DE BESTE VERTEGENWOORDIGER VAN ONS DORP 
ZIJN. DAT SCHUURT WEL EENS MET HET REGIONAAL BELANG. 

DE JUISTE BALANS VINDEN IS DE UITDAGING.”
VIVIANNE VAN WIEREN, RAADSLID VELDHOVEN

https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/fileadmin/user_upload/Presentatie_MRE.pdf

