Programma Statentweedaagse 8 en 9 maart 2018
Regio:
Locatie:

Midden-Brabant
Hotel De Rosep, Oirschotsebaan 15 in Oisterwijk

Donderdag 8 maart 2018
Vanaf 17.00 – 18.00 uur

Inchecken hotel en inloop voor diner
Het hotel is slecht bereikbaar met openbaar vervoer. Vanaf CSstation Oisterwijk is er vervoer geregeld voor degenen die dit
hebben aangegeven.

18.00 – 18.05 uur

Opening
Woord van welkom door de CdK

18.05 – 22.00 uur

Diner pensant ‘ondermijnende criminaliteit’
Aan ronde tafels vertellen verschillende deskundigen uit de
academische wereld, het openbaar bestuur en het ‘werkveld’
over hun ervaringen met (de aanpak van) ondermijnende
criminaliteit. Na iedere gang wisselt de deskundige door naar
een andere tafel. Op deze avond zijn er twee plenaire
speeches van prof. dr. Cyrille Fijnaut en prof. dr. Pieter Tops.
Naast dhr. Fijnaut en dhr. Tops zijn als deskundige aanwezig:
o
o
o

o
o

Vanaf 22.00 uur

Mevr. Hanneke Ekelmans, chef politie eenheid Zeeland
West-Brabant
Mevr. Franca van Montfoort, Hoofd RIEC Zeeland West
Brabant en Oost Brabant
Dhr. Freek Pecht (eenheidscoördinator synthetische drugs bij
de politie) en dhr. Igor Maas (programmamanager
ondermijning)
Dhr. Jan Boelhouwer, burgemeester Gilze Rijen
Charles van der Voort, hoofofficier van Justitie voor Zeeland
West-Brabant

Borrel
Na goede ervaringen vorig jaar met de pubquiz zal ook dit
keer uw kennis van de Staten en Brabant getest worden.

Vrijdag 9 maart 2018
Tot 9.00 uur

Ontbijt en uitchecken
Indien gewenst is er bij de receptie een ruimte beschikbaar voor
de tijdelijke opslag van uw bagage.

9.00 – 12.00 uur

Werkbezoeken
Op dit onderdeel van het programma vindt nog ‘finetuning’
plaats; het programma kan op enkele punten nog wijzigen. U
kunt naar eigen keuze deelnemen aan één van de volgende
werkbezoeken: spoorzone Tilburg, KVL Oisterwijk en vliegbasis
Gilze-Rijen.
Bij de werkbezoeken aan de spoorzone Tilburg en KVL
Oisterwijk wordt voortgebouwd op de heidag PS van 6 oktober
jl.. De interactie tussen provincie (en Staten) en samenleving is
een punt van aandacht. In deze twee werkbezoeken krijgen
Statenleden daarom niet alleen iets te zien; ook kunt u met
betrokkenen bij de projecten actief het gesprek voeren over de
rol van de overheid in het ondersteunen van initiatieven vanuit
de samenleving en de wijze waarop dat in deze projecten
gebeurt.


Spoorzone Tilburg
De provincie heeft in samenwerking met gemeente Tilburg
geïnvesteerd in de voormalige NS-werkplaats. In dit werkbezoek krijgt u een beeld welke ontwikkelingen (participatie
vanuit de samenleving) deze investering in de spoorzone
Tilburg mogelijk hebben gemaakt. Programma:
o
o

o
o

Presentatie ‘Binnenstad 21e eeuw en Spoorzone’
Initiatieven vanuit burgers of samenleving:
- Ondernemershuis
- Spoorpark
- Broedplaats
Bezoek LocHal
Bezoek MindLabs

Wethouder Berend de Vries zal als gastheer optreden voor
uw bezoek aan de spoorzone.



KVL Oisterwijk
Vanuit het investeringsprogramma ‘de erfgoedfabriek’ heeft
de provincie geïnvesteerd in de herbestemming van KVL
Oisterwijk. De herbestemming gebeurt binnen het concept
‘Ambachtsplaats voor CreativiTijd’ waarin er ruimte is voor
initiatiefnemers om oude en nieuwe ambachten uit te
voeren, passend bij de geschiedenis van het complex.
Middels een rondleiding wordt een aantal van die projecten
bezocht. Programma:
o
o
o
o
o
o



Ontvangst in Kafé Van Leer
Toelichting concept in de Lederzaal
Korte rondleiding Bij Robèrt
Leerlokaal KVL
Korte rondleiding Europees keramisch werk centrum
Meet & Greet House of Leisure, Visit Brabant en de
Leermeesters

Vliegbasis Gilze-Rijen
Let op: u kunt alleen het terrein van de vliegbasis betreden
als een geldig legitimatiebewijs kan worden overlegd.
Programma:
o
o

Presentatie Defensie Helicopter Commando
Rondleiding over terrein en bezoek aan operationeel
squadron

12.00 – 12.15 uur

Aankomst bij hotel en inloop voor lunch

12.15 – circa 13.15 uur

Lunch
Presentatie BrabantKennis van de op 1 maart jl. uitgebrachte
‘toekomstgids Brabantse gemeenten’.
Met het oog op de naderende verkiezingen voor de gemeenteraad heeft BrabantKennis op het raakvlak van globale trends
en lokale eigenheid de nieuwe (gemeentelijke) opgaven in
beeld gebracht. Wat vraagt dat van de gemeente van de
toekomst, van de lokale politici en bestuurders van de
toekomst?

13.15 uur

Einde Statentweedaagse

