Uitnodiging en programma 31 januari 2018 gemeenteraadsleden
Beste gemeenteraadsleden,
De beste wensen voor 2018! Laten we er samen een mooi jaar van maken. En een goed jaar voor de
regio! In januari beginnen we met de Update Metropoolregio Eindhoven, het verbeteren van de samenwerking naar aanleiding van de evaluatie in 2017.
We gaan aan de slag. En wel op woensdag 31 januari. Welke kaders wil jij meegeven voor het ambitiedocument? Met behulp van een interactieve gesprekstool word je uitgedaagd om je ambities, ideeen en beelden over de samenwerking uit te wisselen. Maar we beginnen niet op nul. In iedere gemeente vindt voorafgaand aan deze bijeenkomst een voorbereidend gesprek plaats met college en
raad. Op 24 januari komen de colleges bij elkaar om de ideeën en inzichten te delen. De uitkomst van
de bijeenkomst op 24 januari is de input voor deze bijeenkomst met colleges en raadsleden. De resultaten van de twee bijeenkomsten worden verwerkt in het concept-ambitiedocument dat tijdens het
Regionaal Platform op 21 februari en de Raadstafel21 op 28 februari wordt gepresenteerd en besproken.
Ter ondersteuning van het lokale gesprek, vindt u in de bijlage een toelichting op de samenwerking in
de regio, de subregio’s en praatplaatjes met feiten en cijfers.
Wanneer: 31 januari 2018, van 18.30 – 22.00 uur
Wie: Gemeenteraadsleden en colleges
Waar: Het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19 in Waalre
Wat: Uitwisselen van ideeën en inzichten over de samenwerking en kaders meegeven voor het concept-ambitiedocument.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via dit aanmeldformulier.
Het programma ziet er als volgt uit:
18.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

19.00 uur

Welkom
door John Jorritsma

19.15 uur

Instructie interactieve gesprekstool [x])Changing Perspectives
Door Philemonne Jaasma, Technische Universiteit Eindhoven

19.25 uur

Gespreksronde 1
U gaat in gesprek over wat u wilt bereiken met de samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven.

20.30 uur

Pauze

20.50 uur

In gesprek aan de hand van Mentimeter
Met behulp van Mentimeter, een online gesprekstool, gaan we in gesprek met u.
Dit gesprek wordt begeleid door Berenschot.
Gespreksronde 2
Gesprek over de opgaven en thema’s waarop we als Metropoolregio Eindhoven
een taak hebben met elkaar.

21.10 uur

22.00 uur

Afsluiting en borrel

Wij vinden het als Stuurgroep en Algemeen Bestuur belangrijk dat het proces om de samenwerking te
verbeteren gezamenlijk, met de 21 gemeenten, wordt doorlopen en dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om hieraan vorm en inhoud te geven. De Metropoolregio Eindhoven zijn en maken
we allemaal samen.
We ontmoeten u dan ook graag op 31 januari in Waalre,
Met vriendelijke groet,
De Stuurgroep voor de Update Metropoolregio Eindhoven
John Jorritsma
Elly Blanksma
Hans Gaillard
Piet Machielsen
Paul Verhoeven
Joan Briels
Wilbert Seuren
Jannet Wiggers

