
Provincie Noord-Brabant 

Onderwerp 

Visie (Veer)Krachtig Bestuur 

Geachte heer, mevrouw, 

Wij zijn verheugd u onze Visie aan te kunnen bieden op de toekomstige 
bestuurlijke inrichting van Brabant: "Leiderschap en dienstbaarheid, samen op 
weg naar een (Veer)Krachtig Bestuur voor Brabant." Dit document is tot stand 
gekomen in goed overleg met de Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG). 
Tevens hebben wij ons laten inspireren door een helder en krachtig advies dat 
afkomstig is van de zogenaamde 'expertgroep': een breed samengestelde groep 
van gezaghebbende personen ut het maatschappelijk middenveld. 
Deze aanpak geeft al aan dat wij dit traject op een vernieuwende manier willen 
oppakken. Een manier die past bij onze huidige netwerksamenleving en die 
enerzijds recht doet aan de roep om meer slagkracht en efficiency en anderzijds 
oproept om het openbaar bestuur zo dicht mogelijk bij de burger te organiseren 
en nieuwe vormen van lokale democratie te ontwikkelen. 

Ter inspiratie voegen wij tevens de zogenaamde dubbelpublicatie 'Tordoir-
Bijstervelď toe. Het betreft een onderzoek van prof. Tordoir en een essay van 
prof. Bijsterveld. Hierin worden bewegingspatronen en verplaatsingsmotieven 
(Tordoir) alsmede het cultuur-historische DNA (Bijsterveld) in beeld gebracht 
en geanalyseerd. Beide studies vormen rijke bronnen die kunnen helpen bij het 
beantwoorden van de vraag hoe de Brabantse overheid zich moet organiseren 
in het kader van de grote maatschappelijke en economische uitdagingen waar 
we samen voor staan. 
Op onze website zijn al deze documenten ook te vinden evenals een op uw 
gemeente toegesneden kaartenbak aan bewegingspatronen van burgers. Ook 
voor overige relevante informatie verwijzen wij u naar onze website. 

Wij wensen u veel inspiratie en (veer)kracht toe! 
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