
TIJD 15.00 UUR – 22.00 UUR (met eenvoudige warme maaltijd)
LOCATIE STADHUIS OOSTERHOUT
INSCHRIJVING VOOR 1 OKTOBER VIA WWW.BUURTGESTUURDOOSTERHOUT.NL

Voor bewoners uit buurten, wijken en dorpen, ambtenaren, wijkprofessionals en raadsleden  
uit Oosterhout. Kortom alle Oosterhouters zijn van harte welkom.

De gemeenteraad van Oosterhout heeft recent de toekomstvisie 2030 vastgesteld en wil de 
samenwerking met de buurten en dorpen versterken en de inbreng van bewoners vergroten. 
De komende tijd wil de denktank Buurtgestuurd Werken samen met de gemeente de discussie 
in Oosterhout stimuleren en onderzoeken hoe het beste samengewerkt kan worden tussen 
bewoners, gemeente en andere betrokken partijen.

SYMPOSIUM
DINSDAG 8 OKT. 2019

 - Hoe kunnen we in Oosterhout in buurten, wijken en dorpen beter samenwerken?
 - Hoe kunnen we bewoners meer ruimte geven en de inbreng van buurten vergroten?
 - Welke rol is er dan voor bewoners, organisaties, ambtenaren, college en raad?
 - Leidt een nieuwe aanpak tot meer maatwerk voor buurten, wijken en dorpen?

GRATISDEELNAME

VRAGEN DIE WIJ ONS STELLEN EN WAAROP WE SAMEN  
MET U DE ANTWOORDEN WILLEN ZOEKEN, ZIJN:

https://buurtgestuurdoosterhout.nl


15.00 UUR - 17.00 UUR / RAADSZAAL
 - Welkomstwoord door Bert Segeren, lid Denktank Buurtgestuurd Werken
 - Opening door Burgemeester Mark Buijs en Wethouder Clèmens Piena
 - Inleiding door Frans Soeterbroek – De Ruimtemaker uit Utrecht en actief buurtbewoner*
 - Kwartiermaker Jetze van der Ham over stand van zaken Wijkgericht Werken in Oosterhout*

17.00 UUR - 18.00 UUR / BEDRIJFSRESTAURANT
 Er wordt een eenvoudige warme maaltijd geserveerd
 
18.30 UUR - 20.30 UUR / WORKSHOPS* om op te halen wat werkt en wat niet werkt
 1. Spoorpark Tilburg
 2. Droomstad Den Bosch
 3. Ontwikkelplan Liempde
 4. Gebiedsplannen Moerdijk
 5. Dilemmaspel Meijerijstad

21.00 UUR - 22.00 UUR / RAADSZAAL
 - Plenaire bijeenkomst met de opbrengsten uit de workshops
 - Discussie met de zaal en reactie van Mark Buijs en Clèmens Piena

 Het symposium wordt afgesloten met een hapje en drankje in het bedrijfsrestaurant.

De Denktank Buurtgestuurd Werken en de gemeente Oosterhout organiseren samen het 
Symposium “BUURTGESTUURD WERKEN IN OOSTERHOUT”. Het symposium is de start 
van de discussie over een nieuwe wijze van samenwerken. Tijdens het symposium laten 
we ons inspireren en willen we leren van voorbeelden uit het land.

 - Welke nieuwe manieren van werken kunnen we ontdekken?
 - Wat is er al uitgeprobeerd in andere steden en dorpen?
 - Wat zijn succesfactoren en wat zijn faalfactoren?
 - Welke taken en rollen horen bij het nieuwe werken?

* KIJK VOOR DE BESCHRIJVING VAN DE INLEIDERS, 
WORKSHOPS EN HET INSCHRIJFFORMULIER OP 

 
WWW.BUURTGESTUURDOOSTERHOUT.NL

PROGRAMMA (dagvoorzitter Eric Kaarsemaker)

https://buurtgestuurdoosterhout.nl

