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   Onderwerp: Gezocht: lokale bestuurders met regiohart 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Gefeliciteerd met het vertrouwen dat de kiezers u op 21 maart (opnieuw) hebben 

geschonken! Daarmee kunt u de komende vier jaar mooie dingen doen voor uw 

inwoners. Natuurlijk werkt u daarvoor lokaal, in uw eigen gemeente. Maar uw 

inwoners denken en bewegen zich dagelijks buiten de gemeentegrenzen. Ze 

werken in de regio of gaan naar het theater, maken een fietstochtje of bezoeken 

een speeltuin met hun kinderen. Een evenwichtige regionale woningmarkt, een 

dynamisch ondernemersklimaat en een divers voorzieningenpakket bieden veel 

meerwaarde, ook voor uw inwoners.  

 

In de vorige raadsperiode heeft uw raad, net als de acht andere gemeenteraden in 

het Stedelijk Gebied Eindhoven, besloten samen te werken op de thema’s Wonen, 

Werken, Voorzieningen en Ruimte ‘als waren wij één gemeente’. Hierover zijn 

afspraken gemaakt in de Samenwerkingsagenda 2018 – 2025. Het is aan de 

nieuwe raden om deze concreet in te vullen.  

 

Stedelijk Gebied: dat bent ú! 

Wij, dat bent ook u! Want het Stedelijk Gebied, dat is geen organisatie, geen 

bureau, geen bestuursorgaan. Het Stedelijk Gebied Eindhoven zijn de 

portefeuillehouders van negen colleges, de raadsleden van negen gemeenteraden 

en de negen gemeentelijke organisaties. En daarom komen wij aan het begin van 

deze raadsperiode bij u. Het welslagen van de Samenwerkingsagenda begint in de 

coalitieakkoorden die in de gemeenten worden gesloten en bij de 

portefeuillehouders die zich in de nieuwe colleges gaan inzetten om tot mooie 

resultaten te komen.  

 

Regiosucces begint in uw coalitieakkoord 

Wij vragen u dan ook om samenwerken in de regio, onder meer in het Stedelijk 

Gebied Eindhoven, prominent op de agenda te zetten bij de gesprekken over 

coalitieakkoorden en bij de voordracht van wethouderskandidaten (graag met hart 

voor de regio!) in uw gemeente. Want wij, als negen samenwerkende gemeenten in 

het hart van de Brainportregio, spelen een doorslaggevende rol in het grijpen van 

kansen en het bereiken van uitstekende resultaten voor onze inwoners. Dit vraagt 

focus, energie en inzet van alle negen gemeenten, de negen colleges, de negen 

raden!  

 

Wij wensen u vruchtbare verkenningen en onderhandelingen toe. 

 

Hoogachtend, 

Namens de leden van het bestuurlijk platform Stedelijk Gebied Eindhoven 

 

 

Hans Gaillard  

Voorzitter bestuurlijk platform Stedelijk Gebied Eindhoven  

 

Bijlage: Samenwerkingsagenda Stedelijk Gebied 2018-2025 


