
Wij nodigen u van harte uit om met 
elkaar informatie en kennis te delen 
en vanuit ieders verantwoordelijkheid 
en rol met elkaar in gesprek te gaan. 
Hoe houden we binnensteden en 
dorpscentra vitaal en aantrekkelijk? 
Welke goede initiatieven en projecten 
werpen hun vruchten nu al af en zijn 
een goed voorbeeld? Wie investeert 
en wie moet de kar trekken om onze 
provincie Noord-Brabant econo-
misch, cultureel én maatschappelijk 
aantrekkelijk te houden voor onze 
inwoners en bezoekers?

Tijdens deze avond ontmoeten over-
heid en ondernemend Brabant elkaar 
in visie en mening. Hiermee worden 
we geïnspireerd om de volgende 
stappen te zetten richting duurzaam 
vitale échte Brabantse centra. 

Graag zien we u om 
18.00/19.00 uur in Helmond.  

Namens de organiserende partijen,

Niek Mares
Voorzitter Retailplatform Brabant

Uitnodiging
Symposium-debat

27 februari 2023
Voor ondernemers, vastgoedeigenaren, 
centrummanagers, gemeenten en Provincie

Opening door Rens Merkelbach 
(dagvoorzitter) en Niek Mares (voor- 
zitter Retailplatform Brabant) waarna 
inleidende bespiegelingen van  
Martijn de Kort (wethouder EZ  
Helmond), Ellen Kroese (directeur 
VNO-NCW Brabant Zeeland) en 
Marijke van Hees (voorzitter Retail-
agenda) op het centrale thema “aantrek-
kelijke binnensteden en dorpen”. 
 
DE SOCIALE MEERWAARDE VAN 
ONZE BRABANTSE CENTRA 
De maatschappelijke functie wordt 
meer en meer onderkend. Van place to 
buy naar place to be en place to meet. 
Om de sociale meerwaarde van onze 
Brabantse centra te versterken, moet er 
(hernieuwd en meer) aandacht wor-
den besteed aan de fysieke openbare 
ruimte. Maar ook de digitale openbare  
ruimte moet stevig op de lokale agenda 
worden gezet. Marcel Evers (INretail) 
licht deze belangen nader toe. 

VERANDERENDE VISIE VAN 
GEMEENTEN IN BRABANT
Op veel plaatsen wordt hard gewerkt 
aan een hernieuwde visie rondom de 
centra. Waarom is dit belangrijk? Hoe 
houden we onze centra aantrekkelijk 
en hoe krijg je relevante partijen hierin 
mee? In gesprek met Joost van der 
Geest (programmamanager Helmond 
Centrum), Monique Esselbrugge

(wethouder Binnenstad Eindhoven), 
Hans Janssen (burgemeester Oister-
wijk) en Thierry de Heer (wethouder 
EZ Woensdrecht). Samen in discussie 
en met het publiek!

UITDAGINGEN VOOR ONDERNE-
MERS EN VASTGOEDEIGENAREN
Bij de transformatie van economische 
waarde naar sociale meerwaarde 
wordt ook veel gevraagd van onder-
nemers en vastgoedpartijen. Hoe zien 
zij hun rol in de nieuwe werkelijkheid 
waarin dorps- en stadscentra meer zijn 
dan alleen koopcentra? Welke bijdrage 
kunnen zij leveren en wat verwachten 
ze van gemeenten en Provincie. Een 
panelgesprek met Geert Blenckers 
(horecaondernemer, evenementen- en 
festivalorganisator), Huub Gijsbers 
(voorzitter vereniging vastgoedeige-
naren centrum Bergeijk) en John van 
Doormalen (Van Doormalen Retail-
groep, voorzitter BIZ Waalre Den Hof 
Centrum). 

HOE NU VERDER? 
SLOTVERKLARING EN 
REACTIES
Presentatie van een gezamenlijke 
slotverklaring door de dagvoorzitter 
met reacties van Monique 
Esselbrugge, Ellen Kroese en 
Marijke van Hees. 

PROGRAMMA
18.00 Inloop met soep en broodjes
19.00 Opening Symposium-debat

21.30 Borrel en nazit



Kom naar Het Speelhuis in 
Helmond om mee te denken 
en te debatteren. Laat zien 
waar onze binnensteden en 
dorpscentra voor staan, juist 
nu met het oog op de Provin-
ciale Statenverkiezingen van 
15 maart.

Meld u meteen aan!

Klik hier

Het gaat relatief goed met de Bra-
bantse economie. Innovatie, vakman-
schap en de Brabantse ‘gemoedelijke’ 
mentaliteit heeft ervoor gezorgd dat 
Brabant is uitgegroeid tot een van de 
krachtigste regio’s van ons land. Iets 
waar we met z’n allen trots op mogen 
zijn. Maar het borgen van de Brabantse 
kwaliteiten op het gebied van cultuur, 
onderlinge verbinding en eigenheid 
is een grote zorg voor ons allen. Het 
economisch functioneren van onze 
dorps- en stadscentra staat onder grote 
druk. Schaalvergroting, toenemende 
internetaankopen en de gevolgen van 
de coronacrisis versterken de uitholling 
van het voorzieningenniveau in menig 
Brabantse kern of centrum. Dit is een 

directe bedreiging voor de leefbaarheid 
in Brabant en vraagt ieders aandacht. 

LAAT U INFORMEREN OVER 
WAT WE AL DOEN EN WAT 
NOG MEER MOET
Diverse gemeenten, brancheorgani-
saties, vastgoedeigenaren en onder-
nemers werken samen om ervoor te 
zorgen dat de leefbaarheid niet verder 
onder druk komt te staan. Essentieel 
voor de leefbaarheid is immers het 
behoud van activiteiten in de centra en 
de vele voorzieningen. Naast steun van 
de gemeenten en eigen initiatieven van 
ondernemers en vastgoedeigenaren is 
ook steun van de Provincie onontbeer-
lijk.

Houden wij onze 
binnensteden 
en dorpscentra 
vitaal?

TOEGANG
Gratis. Graag uw aanmelding vóór 
22 februari. Bent u na aanmelding 
toch verhinderd, geef het tijdig aan 
ons door.  

CONTACT 
over het symposium-debat 
secretaris@retailplatformbrabant.nl

LOCATIE 
Theater Het Speelhuis
Speelhuisplein 2 
5707 DZ  Helmond

http://bit.ly/3GDVsK2

