
SGE REGIOCONFERENTIE 2021: 
SAMEN GROEIEN

Op 29 september ‘21 was 
weer de jaarlijkse SGE 
regioconferentie voor de in het 
totaal 225 raadsleden in de 
negen gemeenten van het SGE. 
De bijeenkomst was online. 
In totaal logden 55 bezoekers 
in, onder wie 17 raadsleden. 
Hiervan deed jammer genoeg 
slechts een klein aantal mee 
aan de deelsessies. Was u niet 
in de gelegenheid om aan te 
sluiten? U vindt in dit verslag 
informatie over de voornemens of dilemma’s voor het Jaarprogramma 2022 en de te actualiseren 
samenwerkingsagenda. Heeft u na het lezen van deze informatie vragen, wilt u feedback geven of 
alsnog iets inbrengen? Spreek uw portefeuillehouder aan! U vindt de namen op de website van het SGE 
onder de thema’s. Jos van Bree, voorzitter van het SGE en burgemeester in Geldrop-Mierlo, komt dit 
najaar bij alle raden op bezoek. Ook aan hem kunt u uw input alsnog meegeven. Ook kunt u mailen naar 
m.lunenburg@eindhoven.nl. 

In dit sfeerverslag nemen wij u in vogelvlucht mee naar de verschillende programmaonderdelen. 
Klik op de link om het gehele plenaire deel van de regioconferentie terug te kijken. De totale kijkduur 
is 1.16 uur. 

De gemeenten van het Stedelijk gebied, 
Provincie Noord-Brabant en het Rijk sluiten 
in 2022 het Verstedelijkingsakkoord SGE. 
Het enorme economische succes van de 
SGE-regio vraagt om samenhangende en 
duurzame oplossingen op het gebied van 
wonen, werken en mobiliteit. Piet Machielsen, 

bestuurlijk trekker Ruimte en wethouder in Oirschot, 
leidde het onderwerp in met een animatiefilmpje 
over de immense opgaven in de regio. Binnen 
het SGE worden de komende jaren 62.000 huizen 
gebouwd. Ook de programmeringsafspraken 
bedrijventerreinen, sluiten aan bij de opgaven. De 
balans tussen groei en groen is heel belangrijk voor 
duurzame ontwikkeling. Voor het SGE gelden brede 
welvaart en kwaliteit van leven als kernpunten voor 
de ontwikkeling. In het Verstedelijkingsakkoord 
maken we afspraken om sneller resultaat te 
bereiken en samen duidelijke keuzes te maken die 
kwaliteit toevoegen. Deze gezamenlijke strategie 
wordt afgestemd op de doelstellingen van de 
landelijke overheid en de financieringsstromen die 
daarbij kunnen worden aangesproken. Ook Erik 
Ronnes, gedeputeerde van de Provincie Noord-
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Brabant, sloot aan om het belang van het akkoord 
toe te lichten. Eind november wordt de tekst 
van het Verstedelijkingsakkoord openbaar. 
Via de colleges wordt deze met u gedeeld. 
De ondertekening vindt plaats na het aantreden 
van een nieuw kabinet. 

Kijk dit deel van de Regioconferentie terug 
vanaf ongeveer 21.30 minuten. Een informatieve 
animatie start rond 23.00 minuten. Deze is ook 
los te bekijken. Het gesprek met de heer Ronnes 
start daarna, rond 26.45 minuten. Het gehele item 
duurt ongeveer 11 minuten. 

Marc van Schuppen, voorzitter THEMA WONEN en wethouder in Best, legt uit wat er op het thema 
Wonen allemaal gebeurt. Zijn vraag aan raadsleden: hoe ver mag de samenwerking gaan? We kunnen 
monitoren, kennis delen, beleid afstemmen, programmeren of uiteindelijk de opgaves en ambities 
volledig regionaal aangaan. Dan wordt niet alles lokaal ingevuld maar vindt iedere opgave (bijvoorbeeld 
bij programmeringsvraagstukken of doelgroepen als arbeidsmigranten en statushouders) een plek 
érgens in de regio. Gemeenteraden moeten daarvoor durven loslaten en wat zeggenschap overdragen. 
Dan werken we écht ‘als waren wij één gemeente!’ Maar: hoe meer zaken regionaal 
worden opgepakt, hoe minder diepgang op de thema’s. De capaciteit 
is immers beperkt. Dus: “Wat wilt u? Verbreding of verdieping?” Wat 
is volgens ú de toegevoegde waarde van samenwerken? Als feedback 
op deze vraag werd in een uitwisseling in de deelsessie genoteerd: “Als 
ik een woning zoek, maak ik vast meer kans als negen gemeenten zich 
hiervoor inspannen!”

Kijk dit deel van de Regioconferentie terug vanaf ongeveer 43.00 minuten. 
Het item duurt ongeveer 6 minuten. 

Wilt u nog reageren op de vragen van Marc van Schuppen? Dat kan door 
een e-mail te sturen naar m.lunenburg@eindhoven.nl.

“INNOVATIE IS SOMS MOEILIJK 
 VIA BANKEN TE REALISEREN!”
  Pascal Processing/Foodtech Brainport kreeg steun 
 van het ROW om te kunnen uitbreiden. 

BEKIJK VIDEO

“MOEDERS MET KINDEREN VRAGEN   
 NIET VOOR NIKS URGENTIE AAN.”
  Leila Ahmic kreeg met urgentie een woning toen ze in een lastige situatie 

zat. Ze wachtte 3 maanden op een woning.  In de tussentijd konden haar 
 kinderen bij familie terecht maar sliep zij bij Crisisopvang Neos.

BEKIJK VIDEO
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Monique List, voorzitter THEMA 
VOORZIENINGEN & EVENEMENTEN en 
wethouder in Eindhoven, 
‘Groots’ is de nieuwe gezamenlijk strategie, 
vastgesteld door de negen raden, waarin we met 
elkaar werken aan een breed, hoogstaand en 
toegankelijk voorzieningenaanbod. Dit aanbod, 
op het gebied van onder meer sport, recreatie, 
cultuur, evenementen en ontspanning is heel 
belangrijk voor een groeiende bevolking. De 
sociale samenhang, de ruimtelijke kwaliteit en het 
vestigingsklimaat zijn gebaat bij goed beleid op 
dit gebied. Het beleid richt zich op het versterken 
van een aantrekkelijk bovenlokaal en regionaal 
aanbod. Ook ondersteunen we de beschikbaarheid 
en toegankelijkheid van lokaal aanbod. Daarnaast 
richten we ons op het mogelijk maken van 
topvoorzieningen en -evenementen. De vragen die 
hierbij spelen zijn: Hoe willen raadsleden invulling 
geven aan de samenwerking op dit gebied? 
Hoe willen ze op de hoogte worden gehouden? 
Wat willen ze het Portefeuillehoudersoverleg 
Voorzieningen & Evenementen meegeven voor 
het uitvoeringsprogramma?  

Kijk dit deel van de Regioconferentie terug vanaf 
ongeveer 49.00 minuten. Het item duurt ongeveer 
6 minuten. 

Wilt u nog reageren op de vragen van Monique 
List? Dat kan door een e-mail te sturen naar 
m.lunenburg@eindhoven.nl.

Marc Jeucken, voorzitter THEMA ECONOMIE 
en wethouder in Geldrop-Mierlo, neemt de 
aanwezigen mee in een dringend, actueel 
probleem: de transportschaarste bij de 
teruglevering van elektriciteit. Daardoor 
beconcurreren regionale ambities zoals de 
kwaliteitsslag werklocaties, grootschalige 
woningbouw en grootschalige energie-opwekking 
elkaar voor dezelfde ruimte in ons stedelijk 
gebied. Met name ondernemingen trekken 
op dit moment aan het kortste eind waardoor 
verduurzaming van bedrijfsgebouwen stagneert.  

“WE MOETEN VERHUIZEN OM TE  
 KUNNEN GROEIEN EN WE WILLEN  
 ONS PERSONEEL NIET KWIJT.”
  Mitari Hijstechniek werd geholpen bij het vinden van 
 een nieuwe plek in de regio. 

BEKIJK VIDEO

Om ernstige knelpunten voor te zijn, moeten 
ruimtelijk faseringskeuzes worden gemaakt, om 
de modulaire uitbouw van het net mogelijk te 
maken. Op dit moment zien we ook concurrentie 
tussen verschillende gemeenten en projecten. 
Aan raadsleden de vraag in hoeverre zij 
het nodig vinden hier binnen de SGE-regio 
samenwerking in te zoeken en hoever die dan 
mag gaan. Ook de vraag wat belangrijk is bij 
het maken van keuzes bij het versterken van 
het energienetwerk, ligt voor. Een vraag uit 
de uitwisseling in de deelsessie: “Kunnen we 
misschien ook iets met de opslag van energie? 
Dan hoeft het niet meer het net in.”

Kijk dit deel van de Regioconferentie terug 
vanaf ongeveer 55.00 minuten. Het item duurt 
ongeveer 5 minuten. 

Wilt u nog reageren op de vragen van Marc 
Jeucken? Dat kan door een e-mail te sturen 
naar m.lunenburg@eindhoven.nl.
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Piet Machielsen, voorzitter THEMA RUIMTE 
en wethouder in Oirschot vertelt dat binnen dit 
thema de samenhang tussen de verschillende 
ontwikkelingen zichtbaar wordt. Groei geeft 
druk op de beschikbare ruimte: wonen, werken, 
recreatie vragen allemaal om een plekje. Binnen 
het overkoepelende thema Ruimte wordt de 
kwaliteit en de menselijk maat bewaakt. Hoe 
kun je groeien zonder de unieke kwaliteiten 
van bepaalde plekken te verliezen? Hoe hou 
je ‘rood’ (verstedelijking) en ‘groen’ (natuur) 
in evenwicht? Hoe behoud je de waarde van 
de kleinere kernen voor het gehele gebied, 
terwijl het voorzieningenniveau daar daalt? 
Deskundigen geven aan dat alleen een goede 
ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is door 
integraal oplossingen te bedenken. Daar richt 
het SGE zich dan ook op: kansen creëren door 
verbindingen te leggen. Welke verbindingen 
tussen thema’s, sectoren, bestuurslagen, 
schaalniveaus, instellingen, bedrijven en andere 
partijen worden nog onvoldoende benut? Welke 

“VAN GOGH IS DE BEROEMDSTE  
  WERELDBURGER DIE WE IN 

DEZE REGIO HEBBEN!”
  Het Vincentre kreeg €435.000,- vanuit de Brainport 

financierings-regeling nadat het door ons Portefeuille-
houdersoverleg Voorzieningen & Evenementen werd 
voorgedragen.

BEKIJK VIDEO

“IK ZIE ERNAAR UIT ALLE RAADSLEDEN TE 
 ONTMOETEN ALS IK IN HET NAJAAR OP 
 BEZOEK BEN BIJ DE GEMEENTERADEN.” 
 Jos van Bree, voorzitter SGE en burgemeester Geldrop Mierlo

concrete vraagstukken moeten volgens raadsleden 
binnen dit thema worden aangepakt? En wie hebben 
we daarbij nodig? Een opmerking uit de uitwisseling 
in de deelsessie: “De noodzaak om met elkaar 
kwaliteitseisen af te spreken, bij het gebruik van 
de ruimte, groeit alleen maar.”

Kijk dit deel van de Regioconferentie terug vanaf 
ongeveer 59.00 minuten. Het item duurt ongeveer 
4 minuten.

Wilt u nog reageren op de vragen van Piet 
Machielsen? Dat kan door een e-mail te sturen naar 
m.lunenburg@eindhoven.nl.

Meer informatie over de samenwerking van de negen 

gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven? Check 

www.stedelijkgebiedeindhoven.nl of volg @StedelijkGebied.

https://youtu.be/qEoanw4CuZY
https://youtu.be/tyD9PyM0U8I
https://movilab.vids.io/videos/4d9dd8b11015e2c0c4/sge-210910_livestream_regioconferentie_v1-mp4

