Wie is wie in het AB?
Leden Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant met contactinformatie:
W. (Wim) Hillenaar
Cuijk
Burgemeester, met als portefeuille o.a. volksgezondheid en integratiebeleid.
Voorzitter van het bestuur van de GGD Hart voor Brabant.

R. (Rein) van Moorselaar
Bernheze
Sociale zaken, onderwijs, jeugd- en jongerenbeleid, leerlingenvervoer,
openbare werken, water en riolering, De Maashorst, project: wijkgericht werken.

H. (Henri) Willems
Boekel
Welzijn, o.a. subsidiebeleid, sport, kunst en cultuur, gehandicapten-, ouderen- en jongerenbeleid, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk, Wmo en sociale zaken en
werkgelegenheid.

W. (Willy) Hendriks-van Haren
Boxmeer
Welzijn, sociale zaken, sport, kunst en cultuur, onderwijs, jeugd, senioren, zorg en
evenementen.

M. (Maruška) Lestrade
Boxtel
O.a. welzijn, jeugd(zorg), onderwijs, kunst en cultuur, regionale economie en innovatie.

R. (Rolf) Vullings
Dongen
Wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, participatie- en arbeidsmark-tbeleid,
gezondheidsbeleid, armoedebeleid, ouderenbeleid, economische zaken, verkeer en vervoer,
openbare ruimte, monumentenbeleid.
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A. (Ariane) Zwarts
Gilze en Rijen
Wet maatschappelijke ondersteuning, duurzaamheid en milieu, kunst en cultuur, bibliotheek en
sociaal-culturele centra, doelgroepenvervoer, participatie en sociale zaken, communicatie en
klantcontactcentrum, volksgezondheid.

M. (Marijo) Immink-Hoppenbrouwers
Goirle
WMO (inclusief beschermd wonen), welzijn (inclusief wijkcentra en toegang), volksgezondheid,
back2Basics (trekker), inclusiebeleid (trekker), participatiewet en arbeidstoeleiding
(+Diamantgroep), statushouders en vluchtelingen, armoedebeleid, subsidies op
bovengenoemde terreinen.

R. (Rick) Joosten
Grave
Openbare werken, collectief doelgroepen vervoer, ouderenbeleid, welzijn en leefbaarheid,
maatschappelijke ondersteuning, recreatie en toerisme, financiën, uitvoering communicatie
eigen portefeuille, handhavingsbeleid en -uitvoering eigen portefeuille.

A. (Adrienne) Verschuren
Haaren
Jeugd, WMO en participatie, sociale zaken, volksgezondheid, cultuur, welzijn, onderwijs en
sport, communicatie, voorlichting, media, projectwethouder school Esch.

U. (Ufuk) Kâhya
‘s-Hertogenbosch
Duurzame mobiliteit, talentontwikkeling en welzijn, duurzame mobiliteit en bereikbaarheid,
jongeren en onderwijs, welzijn, wijk- en dorpsgericht werken, internationale en europese
betrekkingen, coördinatie positieve gezondheid

P. (Peter) van Steen
Heusden
Gezondheid en bewegen, ondersteuning en zorg, armoede, jeugd, onderwijs, Ouderen,
kunst en cultuur, publieksdienstverlening, informatievoorziening .
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G. (Gerrit) Overmans
Hilvarenbeek
Sociale en maatschappelijke ondersteuning, sport, subsidies en cultuur, onderwijs en jeugd,
gezondheidszorg en ouderen, integratie en arbeidsparticipatie, regio-leerlingenvervoer.

M. (Moritz) Böhmer
Landerd
O.a. zorg en welzijn, Wmo, volksgezondheid, onderwijs, arbeidsmarkt, sport en sociale zaken.

W. (Wil) Ligtenberg
Loon op Zand
O.a. Wmo, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid, participatie en sociale werkvoorziening, jeugd,
ouderen, zorg en volksgezondheid, onderwijs, kindercentra en wijkgericht werken.

E. (Eus) Witlox
Meierijstad
Ouderen, Wmo, volkshuisvesting, statushouders, welzijn, volksgezondheid, kleinschalig collectief
vervoer, leerlingenvervoer, vrijwilligersbeleid en mantelzorg.

E. (Erik) van Daal
Mill en Sint Hubert
Educatie en sport, werk en inkomen, maatschappelijke zorg en Wmo, financien

J. (Jan) de Laat
Oisterwijk
O.a. jeugdhulp, Wmo, participatie, sociale zaken, zorg,onderwijs, sport, economische zaken,
arbeidsmarkt.
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T. (Thijs) van Kessel
Oss
Zorg, Wmo, jeugdzorg, kinderopvang, opvoedingsondersteuning, ouderenzorg,
gehandicaptenzorg, participatie, emancipatie, integratie, nieuwkomers, asielbeleid welzijn,
gezondheidsbeleid, sportstimulering, jeugd en jongerenwerk, maatschappelijke dienstverlening,
sociaal cultureel werk, project woonzorgpark.

J. (Jos) Raemaekers
Sint Anthonis
O.a. Leefbaarheid, zelfsturing en financiën, Transities, Leefbaarheid en zelfsturing. Welzijn.
Sociale zaken en Arbeidsmarktbeleid. Gezondheidszorg. Onderwijs. Maatschappelijke
ondersteuning. Sport (incl. privatisering sportparken). Accommodaties. Cultuur. Financiën.

P. (Peter)Raaijmakers
Sint-Michielsgestel
Coördinerend wethouder burgerparticipatie, bewonersinitiatieven (wijkmakelaars),
doedemocratie, Wmo, welzijn en volksgezondheid, recreatie en toerisme, erfgoed

M. (Marcelle) Hendrickx
Tilburg
O.a. onderwijs, jeugd, emancipatie, cultuur, personeel en organisatie.

G. (Gijs) van Heeswijk
Uden
O.a. economische zaken en werkgelegenheid, recreatie en toerisme, onderwijs en educatie,
kinderopvang, jeugd en jongeren, volksgezondheid.

S. (Saskia) Heijboer
Vught
O.a. Wmo, zorg, welzijn en gezondheid, integratie en maatschappij, arbeid en inkomen,
ouderen, jeugd, sport, wijk- en buurtgericht werken, participatie.

D. (Dilek) Odabasi-Seker
Waalwijk
Samenlevingszaken
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K. (Karin) van Esch -> k.van.esch@ggdhvb.nl tel: 088-3686004
Directeur publieke gezondheid GGD Hart voor Brabant

R. (Riny) Hoogedoorn -> r.hoogedoorn@ggdhvb.nl tel: 088-3686005
Controller GGD Hart voor Brabant

R. (René) van Kessel -> r.van.kessel@ggdhvb.nl tel: 088-3686009
Directiesecretaris GGD Hart voor Brabant

B. (Betty) Rikken -> b.rikken@ggdhvb.nl tel: 088-3686014
Sectormanager Regio’s

J. (Jacqueline) Baardman -> j.baardman@ggdhvb.nl tel: 088-3686789
Sectormanager Leefomgeving

