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19 mei 2022/ Het laatste nieuws uit de regio 

   

 

Stimuleringsfonds van 2 naar 4 tenders 
per jaar. 
  

In het begin van dit jaar heeft het Dagelijks Bestuur van Metropoolregio 
Eindhoven voor het Stimuleringsfonds besloten om van 2 naar 4 
tenders per jaar te gaan. Het is nu dus mogelijk om vier keer per jaar 
een project in te dienen , namelijk uiterlijk iedere eerste dag van het 
kwartaal. De eerstvolgende sluitingsdatum is dus 1 juli 2022. Met deze 
verruiming hoeven aanvragers met goede projectideeën minder lang te 
wachten op de volgende openstelling. 

Lees meer 

  
 

 

 

Save the date 10 september: excursie 
‘Samen de regio in’ 

  

Op zaterdag 10 september a.s. van 9.00 tot 14.00 uur organiseren we 
de excursie ‘Samen de regio in’. Zet deze excursie alvast in de agenda! 

Maak kennis met andere raadsleden, collegeleden én met de 
regio. Raadsleden, wethouders, burgemeesters en 
gemeentesecretarissen uit onze regio zijn van harte welkom. Samen 
gaan we bijzondere projecten, plaatsen en ondernemingen in de regio 
Zuidoost-Brabant bekijken. Plaatsen waar de belangrijke ontwikkelingen 
voor de regio duidelijk worden. Zo leren we elkaar en de regio beter 
kennen! 

Lees meer 

  
 

 

https://c.spotler.com/ct/m5/k1/CLAVFTCw9HnoKvjedXrd-93slB6mVqX6fmfimw0ROeksEEVcIGQXV0G2z0QJDlJ-ki6L2Wt04UsKwSV41OLITw/fzGFXsPdTwiJd45
https://metropoolregioeindhoven.nl/actueel/ons-nieuws/stimuleringsfonds-van-2-naar-4-tenders-per-jaar
https://metropoolregioeindhoven.nl/actueel/ons-nieuws/save-the-date-10-september-excursie-samen-de-regio-in


 

Welkom bij de MRE! 

  

Welkom in de regio Zuidoost-Brabant en welkom bij de Metropoolregio 
Eindhoven! De Metropoolregio Eindhoven is een netwerk waarin de 21 
regiogemeenten samenwerken aan strategische grensoverschrijdende 
opgaven. Het doel is een excellente regio, een economisch sterke regio 
mét een goede leefomgeving. 21 gemeenten werken samen aan goed 
wonen, leven en werken in de regio, voor nu en in de toekomst. De 21 
gemeenten zijn de MRE, dus u als raadslid of wethouder bent ook de 
MRE! 

Lees meer 

  
 

 

 

MRE in vogelvlucht 

  

De 21 gemeenten werken samen in de Metropoolregio Eindhoven om 
de regio nog sterker te maken met een goede balans tussen 
economische groei en een goed woon- en leefklimaat, nu en in de 
toekomst. Daarom werken we in de MRE aan economie, 
bereikbaarheid, duurzame energievoorziening en een duurzaam 
landelijk gebied in de regio. Dat klinkt goed, maar wat gebeurt er dan 
echt? Bekijk de video 

Lees meer 
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Klik hier om af te melden voor deze nieuwsbrief  

 

  

 

https://metropoolregioeindhoven.nl/actueel/ons-nieuws/raadsleden-welkom-bij-de-mre
https://metropoolregioeindhoven.nl/actueel/ons-nieuws/mre-in-vogelvlucht
tel:+31402594594
mailto:nieuws@metropoolregioeindhoven.nl
https://c.spotler.com/ct/m5/k1/gzpc9bzEmf9KLfAl4r9Ytd9XPjlDQRM1MqSa8XPUD3QUS8YsNI97SkX8HnTkanTXyCms_0PwVKUhTaLB1ewzIQ/WnYGr9BLRmcyr8v
https://c.spotler.com/ct/m5/k1/Ml3_CCCM4NbsfaJgqjmHzxJplgRFJivjfbMk99L8GUdKVIZujI4UMwPX7um_vlyFX5zpm_z0aokBdpUljq7T4g/dk5j8zNmKieGcAL

