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VOORWOORD 
 
 

Beste vrienden van de regio, 

 

De inkt van het eerste evaluatierapport over onze 

huidige regionale samenwerking is amper droog. 

Ondanks de aanbevelingen dat het natuurlijk altijd beter 

kan, is er ook veel dat ons een gezamenlijk perspectief 

biedt. Eén van die perspectieven is de jaarlijkse 

regioreis. 

Na een geslaagd bezoek aan onze oosterburen vorig 

jaar, zoeken we het dit keer nog dichter bij huis. In de 

Metropoolregio Eindhoven zijn onze collegebestuurders 

volop bezig invulling te geven aan hun regionale 

samenwerking. Net als bij ons hebben zij nieuwe 

keuzes gemaakt nadat de WGR+ was afgeschaft. En 

ook net als bij ons wisselen de vraagstukken over 

inhoud en vorm zich af en verschillen ze ook per 

gemeente of partner binnen het ‘slimme’  

Brainportconcept.  
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Naast Eindhoven zullen we ook Leuven bezoeken. Dit 

deel van Vlaams Brabant staat bekend om zijn 

inspanningen op het gebied van health en science. 

Maar de stad is tevens sterk bezig met duurzaamheid 

en nieuwe vormen van stedelijke en regionale mobiliteit. 

Zij waren o.a. ook te gast bij ons tijdens het Velocity-

congres in juni. 

Gezamenlijk met partners van overheid, onderwijs en 

bedrijfsleven gaan we de komende dagen op pad. 

Mede om onze onderlinge verbanden te versterken. Ik 

wens iedereen een inspirerende reis toe. 

 

Mede namens onze nieuwe voorzitter Ahmed 

Marcouch, 

 

Carol van Eert, vice-voorzitter Regio Arnhem Nijmegen 
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PROGRAMMA (wijzigingen voorbehouden) 

 

Woensdag 6 september 2017 

 

08.00 Verzamelen bij station ELST (P+R garage) 

08.15 Vertrek per bus naar Eindhoven 

10.00 Ontvangst bij Metropoolregio Eindhoven door DB-
lid Anton van Aert, burgemeester van Best 

10.15 Toelichting over de werking van de regionale 
samenwerking en de Metropoolregio door Jannet 
Wiggers, secretaris / directeur Metropoolregio 
Eindhoven 

10.45 3 Pitches over de thema's waar de regio zich mee 
bezig houdt:  
- Berry de Jong, procesmanager Mobiliteit houdt een 
pitch over Mobiliteit 
- Hans van de Louw, procesmanager Wonen houdt 
een pitch over Wonen. 
- Barbara Marcus, procesmanager Bestuurlijke 
Samenwerking houdt een pitch over Duurzaamheid 

11.30 Presentatie over Brainport Development door Edgar 
van Leest, manager strategie 

12.15 Lunch bij restaurant Da Verdi 

13.45 Transfer per bus naar Helmond 
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14.15 

 
Bezoek aan de Automotive Campus in Helmond 
met o.a.: 
- Inleiding door Lex Boon,Directeur Automotive 
Campus 
- Toelichting samenwerking in Brabant rond ITS 
/Smart Mobility door Gertjan Koolen ITS Bureau 
BrabantStad (tbc) 
- Bezoek aan de Innovatiecentrale (Rijkswaterstaat) / 
VDL ETS  

15.45 Transfer per bus naar Eindhoven 

16.15 Ontvangst en presentatie over de High Tech 
Campus door Cees Admiraal, director Business 
Development met aansluitend een borrel 

17.30 Transfer naar het Pullman Cocagne Hotel in 
Eindhoven 

  Inchecken en vrije tijd  

19.15 Verzamelen in de lobby van het hotel en lopend naar 
de dinerlocatie 

19.30 Walking dinner bij restaurant Dijk9 
Bij het diner zijn diverse gasten aanwezig (zie p. 8)  

  Einde avondprogramma - op eigen gelegenheid 
teruglopen naar het hotel 
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Donderdag 7 september 2017 
 
  Ontbijt 

07.45 Verzamelen in de lobby van het hotel 

08.00 Transfer per bus naar Leuven 

10.15 Ochtendprogramma op het Stadhuis van Leuven 

10.15 Ontvangst door Schepen Mohamed Ridouani 

10.30 Presentatie over de European Green Leaf Award 
voor Leuven in 2018 door Schepen Mohamed 
Ridouani en Katrien Rycken, coördinator Leuven 2030 

11.15 Presentatie over het project Regionet Leuven 

12.00 Lopen naar de lunchlocatie 

12.30 Lunch bij restaurant De Hoorn 

14.00 Vervolg programma bij De Hoorn 

  Toelichting over KU Leuven Research & 
Development (LRD) & Leuven MindGate   

14.45 Wandeling door Vaartopia, een vernieuwend 
stadsproject met ontwikkeling van de Vaartkom tot de 
creatieve long van Leuven en Vlaanderen  

16.00 Transfer per bus naar Eindhoven 
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18.00 

 
Vrije tijd 

19.15 Verzamelen in de lobby van het hotel en lopend naar 
de dinerlocatie 

19.30 Diner bij restaurant Kazerne 

  Einde avondprogramma - op eigen gelegenheid 
teruglopen naar het hotel 

 
Vrijdag 8 september 2017 
 
  Ontbijt 

Uitchecken hotel (incl. eventueel afrekenen eigen 
gemaakte kosten voor (mini)bar etc.) 
Vanaf 8.15 uur is de bus aanwezig bij het hotel om de 
koffers in te zetten 

08.45 Verzamelen in de lobby van het hotel 

09.00 Transfer per bus naar Natlab in het Spoorzonegebied 

09.30 Presentatie over het Spoorzone gebied door Jos 
Roijmans, programmamanager, waarin hij laat zien 
hoe Eindhoven met de Spoorzone antwoorden geeft 
op vragen over huisvesting, woonvormen, 
transformatie en de samenwerking met allerlei partijen 

  Rondleiding over het monumentale terrein van Strijp-
S met o.a. een bezoek aan het bedrijf Duurzame 
Kost 

12.30 Lunch bij het restaurant van Piet Hein Eek 
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14.00 

 
Presentatie over Citymarketing in Eindhoven (3-
voudig winnaar van de Nationale Citymarketing 
Trofee), door Mark de Greeff, Strategy & Business 
Development Eindhoven365 

15.00 Verzamelen bij de bus 

15.15 Terugreis naar Elst 

ca 
16.30 

 
Aankomst in Elst 
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Gasten diner woensdag 6 september 
    

Jack Mikkers  

Burgemeester Veldhoven 
Bestuurslid Stichting Brainport 
Lid AB Metropoolregio Eindhoven 

    
 

Anton van Aert 
   Burgemeester Best 
   Bestuurslid Stichting Brainport 
   Lid DB Metropoolregio Eindhoven 

    
 
 

Wilbert Seuren 
Wethouder Eindhoven 
Portefeuille: Ruimtelijke Ordening 
en Financiën 

   Lid AB Metropoolregio Eindhoven 
 
 
 

Jos van Bree 
Wethouder Helmond 
Portefeuille: EZ, SZ, Brainport en 
Organisatie 
 
 
 

Cees Admiraal 
High Tech Campus Eindhoven 
Director Business Development 
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Achtergrondinformatie bij het programma 
 
Klik op de links voor meer informatie 

 

WOENSDAG 

▪ Metropoolregio Eindhoven 

Een excellente regio waar het leven goed is! 

Onze Brainportregio is een technologische topregio, 

een excellente regio met internationale allure en 

regionale eigenheid. Alle partners in de regio werken 

samen om dit verder te verbeteren. 

 

Samenwerking is de sleutel tot het succes van de regio. 

Samen komen we verder. De 21 regiogemeenten 

hebben daarom hun krachten gebundeld in de 

Metropoolregio Eindhoven. 

De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven 

hebben de gezamenlijke ambitie om de Brainportregio 

te versterken. En daarom werken ze samen, dat is waar 

het vuur voor brandt! We werken hierbij aan drie 

thema’s: economie, ruimte en mobiliteit. 

 

In de Metropoolregio Eindhoven zetten de gemeenten 

de gezamenlijke strategie uit om deze ambitie te 

bereiken. De 21 gemeenteraden nemen de besluiten 

hierover. De Metropoolregio Eindhoven is geen 

regiobestuur, de gemeenten besturen de regio! 
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De kracht van onze regio is de diversiteit: stad - 

platteland, toptechnologie - maakindustrie, natuur - 

cultuur, historisch - modern. Deze contrasten maken 

ons als regio sterk. Om de regio te versterken, moet je 

de regio kennen en elkaar ontmoeten. Dan ontstaat er 

energie! Daarom organiseren we in de Metropoolregio 

Eindhoven veel ontmoetingen, tussen gemeenten en 

met samenwerkingspartners. En dan slaat de vonk 

over! Zo maken we de regio sterker en werken we aan 

welvaart en welzijn voor inwoners en ondernemers. 

o Metropoolregio Eindhoven 

  

De Metropoolregio is als triple helix partij partner in het 

regionaal Brainport Programma. De belangen van de 

21 regiogemeenten worden behartigd door de voorzitter 

van de werkplaats Economische Strategie in de  

 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de 

Stichting Brainport. De financiële bijdrage van de 

regiogemeenten voor Brainport Development loopt via 

de begroting van de Metropoolregio Eindhoven. 

o Brainport Development  

 

▪ Automotive Campus 

De Automotive Campus in Helmond, gelegen in de 

Brainport Regio, is de nationale en internationale 

hotspot, ontmoetingsplek en vestigingslocatie op het 

gebied van automotive en slimme en duurzame  

https://metropoolregioeindhoven.nl/
http://www.brainportdevelopment.nl/
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mobiliteit. De Automotive Campus biedt een 

aantrekkelijke werk- en leeromgeving, state of the art 

technologische (test)faciliteiten en flexibele 

huisvestingsmogelijkheden. 

  

De Campus is een one-stop-shop als het gaat om 

automotive technologie en mobiliteitsconcepten. Een 

ontmoetingsplek waar kennis en bedrijven samen 

komen met als doel het bevorderen van cross-sectorale 

samenwerking, kennisdeling en open innovatie.  

Slimme, veilige en duurzame mobiliteitsoplossingen 

voor mensen, wegen en voertuigen van vandaag en 

morgen worden gerealiseerd op de Automotive 

Campus. Daarnaast vervult de Campus een rol als 

concentratiepunt binnen het living lab Smart Mobility 

Brainport / Brabant, waar allerlei pilots en projecten 

(zowel experimenten en testen als deployment) worden 

ontwikkeld en uitgevoerd. 

o Automotive Campus  

o ITS Bureau BrabantStad 

o Innovatiecentrale   

o VDL ETS  

 

▪ High Tech Campus 

o High Tech Campus  

 

 

 

http://www.automotivecampus.com/nl/
http://www.automotivecampus.com/nl/nieuws/campusnieuws/707-its-bureau-sinds-1-april-aan-de-slag
https://innovatiecentrale.nl/nl
http://www.vdlets.nl/
https://www.hightechcampus.nl/


Regioreis 2017 

12 

 

DONDERDAG 

▪ Stad Leuven 

o European Green Leaf Leuven 2018 

o Leuven2030  

o Regionet Leuven  

 

▪ Middagprogramma 

o KU Leuven Research & 

Development  

o Leuven MindGate  

o Vaartopia  

 

VRIJDAG 

▪ Spoorzone & Strijp-S  

Zonder Philips was Eindhoven nu misschien nog steeds 

een verzameling van een paar kleine dorpjes. Door de 

grote werkgelegenheid die het bedrijf schiep, maakte 

Philips het kleine dorp Eindhoven groot. Maar juist het 

vertrek van het bedrijf naar Amsterdam en allerlei 

andere plekken over de hele wereld, zorgde ervoor dat 

het voormalige industrieterrein Strijp-S opnieuw tot bloei 

komt. 

Die bloei in Eindhoven gebeurt niet alleen op Strijp-S. 

Eindhoven barst namelijk van de energie. En is een 

stad van denken en doen, van innovatie, proeftuinen en 

pioniers.  

Dat zie je ook terug in de Spoorzone van Eindhoven.  

 

https://www.leuven.be/greenleaf
https://www.leuven2030.be/verhalen/leuven-wint-prestigieuze-europese-klimaatprijs
http://regionetleuven.be/
https://lrd.kuleuven.be/
https://lrd.kuleuven.be/
http://www.leuvenmindgate.be/
http://www.agsl.be/nl/vaartopia
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Naast Strijp-S vallen daar onder andere ook de 

Universiteitscampus, het stationsgebied en de 

omgeving van het Philipsstadion onder. 

De Spoorzone verbindt alle onderdelen van het leven 

met elkaar. Werkgelegenheid, wonen, voorzieningen, 

publiekstrekkers, duurzaamheid, experiment en 

innovatie zijn hierbij kernwoorden. Met deze mix van 

functies laat programmamanager Jos Roijmans zien 

hoe Eindhoven met de Spoorzone antwoorden geeft op 

vragen over huisvesting, woonvormen, transformatie en 

de samenwerking met allerlei partijen. 

Daarna bekijken we het monumentale terrein van Strijp-

S. De plek waar tientallen technologische vindingen die 

ons leven hebben beïnvloed werden bedacht, 

ontwikkeld en geproduceerd. En bezoeken we een 

bedrijf dat laat zien waar Eindhoven voor staat, een 

stad van denken, doen, innovatie, meedoen en 

duurzaamheid.  

o Strijp-S  

o Duurzame Kost  

 

▪ Citymarketing Eindhoven 

o Eindhoven365   

http://www.strijp-s.nl/
http://www.duurzamekost.nl/
http://www.eindhoven365.nl/nl
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ALGEMENE INFORMATIE 

 

HOTEL: Pullman Eindhoven Cocagne 

Vestdijk 47 | 5611 CA Eindhoven 

Tel. 040 232 6111 

 

Het hotel beschikt over een fitnessruimte, zwembad, 

hotelbar en gratis Wi-Fi. 

 

RESTAURANTS 

Da Verdi 

Dommelstraat 29 | 5611 CJ Eindhoven 

www.daverdi.nl  
 

Dijk9 

Stratumsedijk 9 | 5611 NA Eindhoven 

www.dijk9.nl  
 

De Hoorn 

Sluisstraat 79 | 3000 Leuven 

www.dehoorn.eu  
 

Kazerne 

Paradijslaan 2-8 | 5611 KN Eindhoven 

www.kazerne.com  
 

Piet Hein Eek Restaurant 

Halvemaanstraat 28 | 5651 BP Eindhoven 

www.pietheineek.nl  

http://www.daverdi.nl/
http://www.dijk9.nl/
http://www.dehoorn.eu/
http://www.kazerne.com/
http://www.pietheineek.nl/
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

 

Margot van der Mark 

Tel. +31 6 14 79 59 69  

 

Tine Verheij-van der Linden 

Tel. +31 6 54 66 22 05 

 

 
 

ORGANISATIE REGIOREIS 2017 

 

Margot van der Mark & 

Tine Verheij-van der Linden  

T  +31 (0) 24 355 55 03 

E  info@routine-nijmegen.nl  

W www.routine-nijmegen.nl  

 

 

 

Henk van den Berg 

Secretaris GO 

T +31 6 46 73 73 74 

E h.van.den.berg@arnhem.nl 

 

http://www.routine-nijmegen.nl/

