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1 Nieuwsbrief Februari 2022 

Vereniging Brabantse Gemeenten  

 

Beste Lezer, 

 

Save the date: 100 jaar jubileum op 18 mei 2022! 

 

Het uitgestelde 100 jarige jubileum van de VBG staat gepland op 18 mei a.s. Noteer deze datum in uw 

agenda! Wij hopen u allen te mogen begroeten en ontmoeten! 

Verder leest u in deze nieuwsbrief een nieuw item over de vlaggen van Brabant, vraagt de VNG uw 

medewerking door middel van een enquête en vindt u informatie over de kleine kernen via hun 

magazine. Veel leesplezier! 

 

Dagelijks Bestuur VBG 
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Agenda VBG 

 

11 mei 2022    Vergadering DB 14:00 - 15:30 uur 

fysiek Oisterwijk 

18 mei 2022    Jubileum 100 jaar VBG in de 

Efteling (15:00 - 20:00 uur) 

https://mailchi.mp/aade6f2437d9/nieuwsbrief-vereniging-brabantse-gemeenten-februari-2022?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/aade6f2437d9/nieuwsbrief-vereniging-brabantse-gemeenten-februari-2022?e=%5bUNIQID%5d


01 juni 2022    Vergadering AB 14:00 - 15:30 uur 

digitaal 

 

Vervolg : Agenda 2022 

 

Linkedin VBG 
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100 jaar VBG jubileum op 18 mei 

2022 

 

Graag nodigen wij u uit voor het 

jubileum van de VBG op 

18 mei 2022 in de Efteling!  

  

De officiële uitnodiging kunt u 

tegemoet zien, maar wij kunnen u 

vast zeggen dat het een middag 

(15:00 uur-17:30) en avond 

programma (17:30-20:00 uur) 

bevat, waarbij begroeten en 

ontmoeten een feest gaat zijn.  

Noteer de datum in uw agenda! 

 

 

  
 

 

https://verenigingbrabantsegemeenten.nl/wp-content/uploads/2021/11/2022-Jaarplanning-versie-oktober-2021.docx
https://www.linkedin.com/company/vereniging-brabantse-gemeenten


 

 

3 Vlaggen van Brabant 

 

De vlag van Alphen-Chaam is de 

officiële gemeentevlag van de 

Brabantse gemeente Alphen-

Chaam en sinds 1998 in gebruik. 

  

 

Lees verder 
 

 

 

Vragenlijst 
gemeenten:     De Europese 

dimensie van het lokaal 
bestuur 

 

In dit onderzoek wordt onderzocht 

hoe zowel gemeenten als provincies 

beleidsmatig en organisatorisch met 

de mogelijkheden en beperkingen 

van Europese integratie omgaan. 

Daarnaast biedt het inzicht in de 

knelpunten die decentrale 

overheden ervaren in hun relatie 

met Europa. 

  

4 Lees verder 
 

 

 

https://verenigingbrabantsegemeenten.nl/wp-content/uploads/2022/02/Informatie-over-de-vlag-van-Alphen-1.docx
https://verenigingbrabantsegemeenten.nl/wp-content/uploads/2022/02/factsheet-europaonderzoek-vragenlijst-gemeenten.pdf
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