
Initiatiefnemende partners Regionaal Meetnet: 

Op donderdagmiddag 13 oktober vindt  
de interactieve co-creatie bijeenkomst 
‘Meten en dan? Samen doen!’ van het 
Regionaal Meetnet Lucht & Geluid  
plaats in de regio Zuidoost-Brabant. 

Wat kun je verwachten?
De unieke samenwerking en de meetgegevens  
in het Regionaal Meetnet leveren voor Zuidoost-
Brabant veel informatie en mooie praktijk-
voorbeelden op. Deze kennis en voorbeelden 
op het gebied van luchtkwaliteit delen we graag. 
Niet alleen ter informatie en inspiratie maar ook 
om met elkaar (bedrijven, burgers, studenten, 
bestuurders, beleidsadviseurs, deskundigen, etc.) 
van gedachten te wisselen over de complexiteit 
van te nemen maatregelen. 

Op deze middag staan diverse onderwerpen 
m.b.t. lucht kwaliteit centraal. Ook wordt stil-
gestaan bij geluidhinder. Een middag met  

een gevarieerd programma: interessante sprekers, 
interactieve workshops (waaronder hulpmiddelen 
zoals 4 x WIN) en co-creatie sessies. Als basis 
voor concrete vervolgstappen die we deze 
middag gaan bepalen. Samen gaan we doen!

Praktische informatie 
Wat Bijeenkomst Regionaal Meetnet Lucht 

& Geluid: ‘Meten én dan? Samen doen!’

Wanneer donderdag 13 oktober 2022,  
van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Waar locatie (in Zuidoost-Brabant) en het 
programma volgt in de uitnodiging.

Voor wie gemeenten en partners Regionaal 
Meetnet (zowel ambtenaren als 
bestuurders en raads- en Statenleden 
zijn van harte welkom), ondernemers 
& bedrijven, studenten, burgers en 
andere belangstellenden voor het 
onderwerp lucht & geluid. 

Reserveer 13 oktober in je agenda 
De uitnodiging met locatie, programma en 
mogelijkheid tot aanmelden volgt voor de zomer. 
Vragen? Of nu al aanmelden?  
Mail dan naar meetnet@odzob.nl
Voor meer informatie over het Regionaal Meetnet 
kijk op www.odzob.nl/meetnet

Graag tot ziens op 13 oktober! 
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13 oktober 
13.00-17.00 uur 

BLADEL HEEZE-LEENDE

CRANENDONCK

DEURNE

GEMERT-
BAKEL

MEIJERIJSTAD

ASTEN
SOMEREN

EINDHOVEN

EINDHOVEN
AIRPORT

NUENEN CA

GELDROP-
MIERLO

BERGEIJK

EERSEL

BEST

SON EN 
BREUGEL

VELDHOVEN

WAALRE

OIRSCHOT

 VALKENS-
WAARD 

BOXTEL

HELMOND

LAARBEEK

REUSEL- 
DE MIERDEN

AiREAS

Provincie Noord-Brabant

Gemeente Eindhoven

GGD Brabant Zuidoost

RIVM

TNO

ODZOB

IRAS-Universiteit Utrecht

FOCUS-
GEBIEDEN

LUCHTHAVENGEBIED 
 

STEDELIJK GEBIED
  

(intensieve) VEEHOUDERIJ

partners 
Regionaal Meetnet

Regionaal Meetnet meetpunten 

GEREALISEERD 

GEPLAND

Lokaal gefinancierde meetpunten

GEREALISEERD

REGIONAAL MEETNET    STAND VAN ZAKEN 01.03.2022

 

Stichting Leefbaarheidsfonds  
Eindhoven

Permanente Overleg structuur 
Eindhoven Airport

partners subsidie- 
aanvraag SLLE

deelnemer aan Regionaal Meetnet

deelname Regionaal Meetnet in beraad

deelnemer aan Reg. Meetnet & subs. SLLE
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Samen voor een 
gezonde en schone 

leefomgeving in 
Zuidoost-Brabant!

AANKONDIGING BIJEENKOMST 
Meten en dan? Samen doen!
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