
 
 
Uitnodiging Achterhoek Raad 
3 december 2018 van 19.30-22.00 uur  

Inloop 19.00 uur 
DRU Cultuurfabriek, Hutteweg 24 Ulft (Rabobankzaal) 

 
 
Geachte leden van de Achterhoek Raad, 
 
U wordt van harte uitgenodigd voor de vergadering van de Achterhoek Raad op maandag 3 december a.s. 
om 19.30 uur in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Onderstaand treft u de agenda aan.  
De Achterhoek Raad wordt gevraagd richting te geven aan de verdere uitwerking van de Visie2030, 
waarvoor de eerste contouren zijn geschetst door de Achterhoek Board. De Board wil hierover graag  
met u in gesprek, aan de hand van de indeling in de Regiodeal; Smart Living, Smart Economy en  
Smart Governance.  
In de bijlagen vindt u het raadsvoorstel met bijbehorende stukken (bijlagen I t/m IV). 
 

Agenda 
 

1. Opening (19.30 – 19.35 uur) 
 

2. Toelichting op en vragen over het voorstel “Op weg naar de Visie2030”  
(19.35-20.15 uur) 
Leden van de Achterhoek Board verzorgen per onderdeel een korte inleiding, waarna er gelegenheid 
is om vragen te stellen.  
 

      Pauze (20.15 – 20.30) 
 

3. Bespreken van en besluiten over het voorstel “Op weg naar de Visie2030”  
(20.30 – 21.30 uur) 
Debat over het voorstel. Indien gewenst kan men zich voorbereiden op een gebundelde inbreng. 
 

4. Afsluiting (21.30 – 21.45 uur) 
 

Informeel programma 3 december a.s.  
U wordt vrijblijvend uitgenodigd voor het informele programma dat van 17.00 – 18.15 uur wordt 
georganiseerd, ook in de DRU. Vertegenwoordigers van de zes thema tafels; Smart Werken & Innovatie, 
Onderwijs & Arbeidsmarkt, Vastgoed & Woningmarkt, Mobiliteit & Bereikbaarheid, Circulaire Economie  
& Energietransitie en de gezondste Regio (Zorginnovatie) zullen aanwezig zijn. Zij gaan graag met u in 
gesprek over lopende en nieuwe projecten. Na afloop staat er tot 19.00 uur een buffet voor u klaar.  
U kunt zich aanmelden voor het informele programma en/of het buffet vóór maandag 26 november a.s.  
via achterhoeksecretariaat@regio-achterhoek.nl 

 
Ik zie uit naar een interessante vergadering en ontmoet u graag op 3 december a.s. in de DRU. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Mark Boumans 
voorzitter Achterhoek Raad 
 
Mocht u vragen hebben, neem dan s.v.p. contact op met Birkitta Kortes (griffie a.i.) via 06 – 49 32 4000. 
NB: De vergadering is online te volgen via www.regio-achterhoek.nl.  
De pers is uitgenodigd voor deze vergadering. 


