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Onderwerp:

Buitenlandreis wethouder Weys

Beste leden en burgerleden,

Op woensdag 5 juni 2019 neemt wethouder Weys deel aan de Transport Logistic München, 's werelds grootste transport
en logistiek beurs die plaatsvindt van 4 juni t/m 7 juni 2019. Naast het bezoeken van diverse ondernemers op deze
beurs, wordt op deze dag een Brabant dag georganiseerd door de provincie Noord-Brabant en heeft het Nederlands
consulaat in Duitsland, als afsluiting van deze dag, een diner aangeboden. De belangrijkste pluspunten door het
bezoeken van deze beurs zijn de mogelijkheden tot kennisdeling en- uitwisseling in triple helix verband.
Zoals bekend is het de ambitie van West-Brabant, aangegeven in de Economische Agenda West-Brabant: hub voor
vernieuwend ondernemerschap. Want hoe gaan we op weg naar een veerkrachtige regionale economie die in speelt op
een snel veranderende wereld? Door op een andere manier te gaan werken, samen met ondernemers, onderwijs en
bedrijfsleven. Maar ook slimmer, duurzamer en meer in verbondenheid met elkaar en onze omgeving. We pakken het
aan door samen aan de slag te gaan. Met doelgerichte economische programma's gericht op sectoren en vernieuwend
ondernemerschap. Een van deze programma's betreft Logistiek.
Binnen het programma Logistiek wordt uitvoering gegeven aan het ontwikkelen van een ecosysteem waarin alle
betrokken partijen (bedrijven, onderwijs en gemeenten) concreet en effectief samenwerken en verslimmen om de
logistieke vitaliteit van de regio West-Brabant te versterken. Accountmanager Bedrijven Robert van Splunter zal ook
deelnemen aan deze beurs.
Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer J. Sengers teammanager
concernstaf. De heer Sengers is bereikbaar via 0164-277773 of per e-mail J.L.V.M.Sengers@bergenopzoom.nl.
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