Themacafé Toekomstbeeld bedrijventerreinen
West-Brabant
Door naar een gezamenlijk toekomstbeeld
Woensdag 9 september 19.00 – 22.00 uur
Het Turfschip (Schipperstraat 2, 4871 KK Etten-Leur) / Online

Wat betekenen ontwikkelingen zoals energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire
economie, de "verdozingsdiscussie " en corona voor onze bedrijventerreinen? Wat is er
nodig voor toekomstige bedrijventerreinen?
Informeren en ontmoeten
Wil je weten wat de ontwikkelingen betekenen voor onze bedrijventerreinen? En ben je
benieuwd naar het toekomstbeeld voor de West-Brabantse bedrijventerreinen? Kom
dan op 9 september naar ons themacafé, waar interessante sprekers en panelleden je
graag meenemen in hun kijk op regio West-Brabant. Regio West-Brabant (RWB)
organiseert deze bijeenkomst voor genodigden uit het netwerk van RWB (o.a.
vertegenwoordiging uit bedrijfsleven, onderwijs, raadsleden en lokale en (sub)regionale
overheden/instanties).
Door naar een gezamenlijk toekomstbeeld
West-Brabantse gemeenten werken samen aan nieuwe regionale afspraken over de
bedrijventerreinen. Afgelopen jaar maakten we afspraken over samenwerking bij
huisvestingsvragen van bedrijven. Nu werken we samen met partners aan een
gezamenlijk toekomstbeeld voor de bedrijventerreinen in West-Brabant. Een belangrijk
vertrekpunt voor dit toekomstbeeld is de economische ambitie van de Economic Board

West-Brabant: 'Hub voor vernieuwend ondernemerschap', met de speerpuntsectoren
logistiek, hightech, maintenance en agrofood/biobased.
Programmering
19.00 uur Inloop
19.30 - 21.00 uur Inhoudelijk programma
21.00 - 22.00 uur Borrel en netwerken
We stellen een aantrekkelijk programma voor je samen, met daarin:


Korte test van je kennis van en kijk op de West-Brabantse bedrijventerreinen.



Presentatie van het Toekomstbeeld Bedrijventerreinen West-Brabant, door
Cees Lok, voorzitter van de kopgroep Bedrijventerreinen RWB en wethouder in
de gemeente Roosendaal.



Prikkelende column
Laat je door Dr. Cees-Jan Pen, lector bij het lectoraat De Ondernemende Regio,
Fontys Hogeschool meenemen in zijn scherpe analyses op regio West-Brabant.



Paneldiscussie
Tijdens het tafelgesprek schuiven Cees Lok en dr. Cees-Jan Pen aan



Ferdinand van den Oever, CEO Port of Moerdijk



Jan van Mourik, manager belangenbehartiging VNO-NCW



Aansluitend is er gelegenheid om te netwerken onder het genot van een hapje
en een drankje

Aanmelden
Meld je aan voor dit themacafé via deze link. Aanmelden kan tot en met 2 september.
Alle RIVM-richtlijnen zijn in acht genomen voor een veilige en corona-proof
bijeenkomst.
De fysieke deelname is vanwege de coronamaatregelen beperkt.
Heb je nog vragen?
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Eveline Riedé,
Eveline.Riede@west-brabant.eu
Voor de organisatorische vragen kun je contact met Ewelina Joosen,
Ewelina.Joosen@west-brabant.eu
Graag tot ziens op 9 september!
Regio West-Brabant

Namens Kopgroep Bedrijventerreinen,
Cees Lok, gemeente Roosendaal
Barry Jacobs, gemeente Bergen op Zoom
Paul de Beer, gemeente Breda
Hans de Waal, gemeente Woensdrecht
Désirée Brummans, gemeente Moerdijk
René Lazeroms, gemeente Rucphen
Matthijs van Oosten, gemeente Altena
Willy Knop, gemeente Steenbergen
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