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SAMEN GOED LEVEN BRABANT 2030 
 

Geachte leden van Gedeputeerde Staten, 

In afschrift aan de leden van Provinciale Staten, 

 

Brabant is een provincie waar het goed wonen, werken en leven is. Een innovatieve 

provincie, waar mensen en organisaties, bedrijven, overheden en kennisinstellingen 

in wisselende samenstellingen oplossingen vinden voor nieuwe uitdagingen. Van 

oudsher zijn gemeenschapskracht en een actief maatschappelijk middenveld 

kenmerkend voor de Brabantse aanpak. Niet voor niets zijn wij als Brabantse 

provincie een koploper in de groei van maatschappelijke initiatieven, 

burgercollectieven en coöperaties (geweest?).  

De ondertekenaars van deze brief steken onze handen naar elkaar uit om als 

partners samen, slagvaardig en slim op te trekken om, met de aanwezige 

gemeenschapskracht, de schouders onder een aantal maatschappelijke opgaven in 

Brabant te zetten. Zeker daar waar demografische ontwikkelingen, 

klimaatverandering, corona en de sociale en economische gevolgen in Brabant ons 

voor nieuwe uitdagingen stellen kunnen we niet zonder interactie met deze 

Brabantse samenleving. 

Ons gezamenlijk uitgangspunt is de inbreng van onze Brabantse burgers. Wij 

hebben daar inmiddels jarenlange ervaring opgedaan in het vertalen van wensen en 

behoeften van inwoners naar nieuwe ontwikkelingen, innovaties, initiatieven en 

antwoorden op vraagstukken binnen de provincie. Hiermee benutten, versnellen en 

verduurzamen we initiatieven uit de Brabantse samenleving en bouwen we aan 

draagvlak voor oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Dit raakt alle 

provinciale domeinen zoals milieu, veiligheid, mobiliteit, wonen, gezondheid en de 

arbeidsmarkt. Voor de Brabanders is het onderscheid tussen die domeinen niet 

relevant: voor de inwoner zijn het allemaal aspecten van zijn of haar eigen 

leefomgeving.  

Als wij het nieuwe provinciale bestuursakkoord lezen, lijkt het nieuwe college geen 

rol te zien voor de provinciale overheid, het midden bestuur. En dat terwijl een 

actieve rol van burgerinitiatieven en het maatschappelijk middenveld onontbeerlijk is 

voor realisering van de brede maatschappelijke doelen, die wij met elkaar hebben en 

die ook in het bestuursakkoord zijn vastgelegd. Ons inziens zou de provinciale 

overheid dan ook samen met de Brabantse gemeenten werk moeten maken van het 

inspireren en ondersteunen van burgerinitiatieven en het maatschappelijk 

middenveld. Weliswaar niet vanuit een wettelijke en/of kerntaak in de klassieke zin, 

maar om de brede maatschappelijke uitdagingen, die we in Brabant met elkaar 

hebben het hoofd te bieden.  
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Bij deze brief hebben wij een notitie toegevoegd. Een notitie die een startpunt is om 

tot een gemeenschappelijk programma te komen vanuit het maatschappelijk 

middenveld voor een goed leven in Brabant. Het is een aanzet tot een versteviging 

van de samenwerking tussen de organisaties die in Brabant oog en oor hebben voor 

de mensen in onze provincie en de plaats van de mensen in transities. Wij gaan aan 

de slag om dit verder te concretiseren in een meerjarig programma “Samen Goed 

Leven Brabant 2030” en wij hopen op veel partners.  

Nieuwe organisaties en initiatieven die onze ambitie ondersteunen en ook bij willen 

dragen aan het realiseren van de acties, en overheden die zich herkennen in de 

genoemde maatschappelijke opgaven. We hopen dat ook u met ons meedoet.  

Maatschappelijke vraagstukken als volkshuisvesting, leegstand, milieu, veiligheid, 

sociale integratie, armoede, de krappe arbeidsmarkt staan hoog op de agenda van 

onze samenleving. Maatschappelijke vraagstukken die we daarom dienen te 

benaderen in goed overleg én met deze gemeenschap en alle sociale netwerken en 

betrokken organisaties daarbinnen.  

De provincie, als effectief tussenbestuur, is hierbij onontbeerlijk. 

 

WIJ STEKEN ONZE HAND NAAR U UIT.  

DOET U MEE? 

 

Hartelijke groet,  

Koepel van Zorg coöperaties, Pieter van Wijk 

‘T Heft, Piet-Hein Jonkergouw 

Vereniging Van Kleine kernen, Evert van Schoonhoven 

Zet, Andre Megens 

Zorgbelang Brabant, Jiska van den Hoek  

 


