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30 september 2021/ Het laatste nieuws uit de regio 

   

 

Metropoolconferentie op 6 oktober 

  

Nu de maatregelen het weer toelaten om elkaar te ontmoeten, nodigen 
we alle raadsleden en collegeleden van de 21 gemeenten van harte uit 
voor de Metropoolconferentie op 6 oktober van 19:00-21:30uur, in het 
Parktheater in Eindhoven. Het programma is nu helemaal rond. 

Lees meer 

  
 

 

https://c.spotler.com/ct/m5/k1/VD0eHIwa_LyfjH1xT6PscgsE62yRJGLfWTEYXuyejJwxK9wpwqx_rYwv9A_JuuJlzswYBaNW5NMkj58QVtyCcg/rgj4mj9GMHIr4bx
https://metropoolregioeindhoven.nl/actueel/ons-nieuws/metropoolconferentie-op-6-oktober


 

Onderzoek Brede Welvaart in onze regio 

  

Het regionaal onderzoek Brede Welvaart is een onafhankelijk 
wetenschappelijk onderzoek naar de stand van de Brede Welvaart 
specifiek voor de regio Zuidoost Brabant. Hiermee heeft onze regio als 
eerste in Nederland inzicht in de brede welvaart in de regio. Dit is een 
goed instrument om binnen gemeenten en regio het gesprek aan te 
gaan over het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving van 
onze inwoners. 

Lees meer 

  
 

 

 

Grote investering in LeydenJar 

  

Afgelopen week maakte de BOM bekend dat zij, samen met andere 
investeerders waaronder InvestNL, 22 miljoen euro investeren in het in 
Eindhoven gevestigde LeydenJar. In 2018 kende de Metropoolregio 
Eindhoven aan LeydenJar een subsidie toe uit het Stimuleringsfonds 
van € 50.000 voor het onderzoeken van de haalbaarheid van de 
productietechnologie. We kunnen dus spreken van een succesvolle 
investering! 

Lees meer 

  
 

 

https://metropoolregioeindhoven.nl/actueel/ons-nieuws/brede-welvaart-in-onze-regio
https://metropoolregioeindhoven.nl/actueel/ons-nieuws/leydenjar


 

Kijk onze Masterclasses nog een keer! 

  

In 2021 organiseerden we een serie Masterclasses over de grote 
vraagstukken voor de 21 gemeenten en de regio. Tijdens de 
Masterclasses vertelden externe deskundigen over hun visie op het 
onderwerp, wat de opgave is maar ook wat de kansen zijn voor ons de 
gemeenten, en onze regio. In deze serie kwamen: de regio als 
samenhangend systeem, mobiliteit, klimaatadaptatie, brede welvaart, 
stad-land en economisch ecosystemen aan de orde. De masterclasses 
zijn nu terug te kijken. 

Lees meer 
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https://metropoolregioeindhoven.nl/actueel/ons-nieuws/masterclasses-terugkijken
tel:+31402594594
mailto:nieuws@metropoolregioeindhoven.nl
https://c.spotler.com/ct/m5/k1/HpHhJ6NSKi8Q36QYkbu01UdnjXR7oaR5G0RnnyuPiZloRce965iKc4kuLqdF7KMO91AByT6p3x6Tm2xmfevxGw/5FrjBsdJMfFk7jh

