UITNODIGING REGIONAAL MEETNET
Interactieve co-creatie bijeenkomst
Meten en dan? Samen doen!
Samen voor een
gezonde en schone
leefomgeving in
Zuidoost-Brabant!

DONDERDAG 13 OKTOBER | 12.30 - 17.00 U
PARKTHEATER EINDHOVEN

Wij nodigen je van harte uit voor de bijeenkomst ‘Meten en dan? Samen doen!’
van het Regionaal Meetnet Lucht & Geluid, op donderdagmiddag 13 oktober.
Op deze middag neemt dagvoorzitter
Tom Vaessen ons mee door het gevarieerde
programma met interessante sprekers,
interactieve workshops en co-creatie
sessies. We gaan het hebben over het
4 x WIN principe, de complexiteit van
onze opgave, onze eerste meetresultaten
en nieuwste inzichten rondom gezondheid.
Ook gaan we met elkaar in gesprek als basis
voor concrete vervolgstappen richting een
gezonde en schone leefomgeving in
Zuidoost-Brabant. Samen gaan we doen!
Tot 13 oktober!
Namens de partners Regionaal Meetnet

WANNEER donderdag 13 oktober 2022,
van 12.30 uur tot 17.00 uur.
WAAR Parktheater Eindhoven,
Elzentlaan 50, 5615 CN
VOOR WIE gemeenten en partners Regionaal
Meetnet (zowel ambtenaren als bestuurders en
raads- en Statenleden zijn van harte welkom),
ondernemers en bedrijven, studenten, burgers
en andere belangstellenden voor het onderwerp
lucht & geluid.
AANMELDEN
Via de aanmeldbutton hieronder kun je je
aanmelden voor de co-creatie bijeenkomst
‘Meten en dan? Samen doen!’ op 13 oktober 2022,
inclusief voorkeurkeuze uit 3 workshops. Je kunt je
tot 30 september aanmelden, deelname is gratis.
Voor vragen mail naar meetnet@odzob.nl

donderdag

13 oktober
12.30-17.00 uur

HIER AANMELDEN

Voor meer informatie over het Regionaal Meetnet
kijk op www.odzob.nl/meetnet

Initiatiefnemende partners Regionaal Meetnet:

Bekijk het
gehele programma
op pagina 2 >

PROGRAMMA
Interactieve co-creatie bijeenkomst
Meten en dan? Samen doen!

Programma

13.00 u Opening door Anne-Marie Spierings, 		
		 gedeputeerde Provincie Noord-Brabant en
		 voorzitter Stuurgroep Regionaal Meetnet
13.15 u		
		
		
		
		
		
		
		
		

Meten en dan?
In gesprek over het Regionaal Meetnet
en onze AiREAS visie richting een schone 		
lucht en gezondheid in de regio. Met 		
Jean-Paul Close (multidisciplinair verbinder
AiREAS), Henry Mentink (ex-directeur en
oprichter MyWheels) Anne-Marie Spierings
en Myrtille Verhagen-Timmers (beleidsadviseur BrabantAdvies).

14.00 u
		
		
		

Keuze uit 3 workshops:
• Workshop Meten & Weten
• Workshop Complexiteit
• Workshop Gezondheid

14.50 u Pauze
Co-creatie sessie (ronde 1 – open sessies)
Zorg voor gezondheid in de wijken
Klimaat, luchtkwaliteit en gezondheid
Mobiliteit, luchtkwaliteit en gezondheid
Onderwijs en eco-bewustwording
Agrarische en veehouderij transitie
Ondernemerskansen in de 21e eeuw
Gezonde ontwikkeling in stedelijk gebied:
voorbeeld Eindhoven
De gemeente als co-creator
Burgerparticipatie: hoe betrekken we ze?
Jongeren over hun gezonde regio

15.40 u Co-creatie sessie (ronde 2 – open sessies)
16.20 u Afsluiting Samen doen!
16.40 u Netwerkborrel

12.30-17.00 uur

Workshop Meten & Weten
Al meer dan een jaar meet het Regionaal Meetnet
in Zuidoost-Brabant de luchtkwaliteit. De eerste
meetgegevens zijn inmiddels geanalyseerd. Wat
hebben we hier van geleerd? Waar liggen de aan
dachtspunten en uitdagingen? En hoe kunnen we
samen onze inzichten verder vergroten? Tijdens
deze workshop presenteren wij onze eerste
resultaten en gaan we graag in gesprek over
de weg voorwaarts naar schonere lucht.

Workshop Complexiteit
Als we allemaal samen verantwoordelijk zijn voor
onze gezondheid en een gezonde leefomgeving,
wat verwachten we dan van elkaar? Wat kunnen we
zelf impactvol waarmaken voor onze gezondheid of
leefomgeving en wat weerhoudt ons ervan dit te
doen? Of wat stimuleert ons juist? En hoe kunnen
we samen betekenisvol iets bereiken? Het is complex
voor iedereen; bestuurders, ondernemers en ook
inwoners, maar wel noodzakelijk. Laten we samen
die complexiteit bespreekbaar maken.

Workshop Gezondheid
Om goed antwoord te krijgen op gezondheidsvragen,
moet je nog een stapje verder gaan dan enkel het
meten van milieufactoren zoals luchtkwaliteit. In deze
workshop gaan we in op de vragen: welke nieuwe
inzichten zijn er op het vlak van luchtkwaliteit en
gezondheid en wat betekent dat voor onze regio?
Hoe verhoudt zich dat tot het Regionaal Meetnet?
O.a. het ultrafijnstof-onderzoek rond Schiphol zal
passeren, als ook het ziektelastonderzoek dat de
Brabantse GGD’en in juni 2022 publiceerden.

HIER AANMELDEN
Initiatiefnemende partners Regionaal Meetnet:

13 oktober

Keuze uit 3 workshops

12.30 u Inloop & ontvangst

15.10 u
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donderdag

