
Matrix Regio Deal - Achterhoek Visie 2030 
1a - De Achterhoek is hét open innovatiesysteem 3a - In de Achterhoek is vervoer energieneutraal in 2030 5a - De Achterhoek is energieneutraal
1b - De inventieve vakman/vakvrouw van de toekomst 5b - De Achterhoek is koploper gebleven in kringlooplandbouw
1c - Ontwikkelt en implementeert de productie van de toekomst 5c - Bedrijventerreinen zijn efficiënt werkende ecosystemen en zijn zelfvoorzienen
1d - De Achterhoek is dé stage- en afstudeerregio van Nederland 4a - De woningvoorraad beweegt mee 5d - In de Achterhoek wordt circulair omgegaan met vastgoed en infrastructuur
2a - Talenten arbeidsmarkt benut (vervangings- en uitbreidingsvraag) 6a - De Achterhoek is de gezondste regio van Nederland door preventie en zorgin
2b - Er functioneert een inclusieve arbeidsmarkt 4c - Leegstaand vastgoed is getransformeerd of gesloopt 6b - Achterhoekers zijn zelf (langer) verantwoordelijk voor hun gezondheid
2c - De grensoverschrijdende samenwerking is toegenomen 4d - Er zijn nieuwe en bijzondere manieren van wonen 6c - Er is een netwerk van gezondheids- en ondersteunende diensten beschikbaar 

4e - De leefbaarheid blijft op peil
Smart Economy Smart Living

Thema's Visie2030: Wonen en Vastgoed

1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 4D 4E 5A 5B 5C 5D 6A 6B

Slim innoveren
Open innovatieststeem * * *
Kennis en businessclusters * * *
Start-ups en scale-ups * * *
Innvatieprojecten bij grown-ups *

Slim werken, werven en leren
Stage en afstudeer regio * *
Leven lang ontwikkelen * *
Vitale collega * *

Mobiliteit
Mobliliteitsplatform *
Andere mobiliteit *
OV&OV vangnet *

Circulaire economie
Circulair ondernemen * *
Kringlooplandbouw *

3b - De hoofd-, regionale en lokale infrastructuur is op 
orde3c - Er zijn slimme vervoersvoorzieningen (telefoon + 
internet)
4b - Duurzame en levensloopbestendige 
woningvoorraad

Smart Werken en 
Innovatie

Onderwijs en 
Arbeidsmarkt

Mobiliteit en 
Bereikbaarheid

Circulaire economie 
en Energietransitie

De gezondste 
regio

                                                                             Subdoelen: 
programmalijnen Regio Deal:



kwaliteitsverbetering bestaande woningvoorraad
Bewustwording en advisering *
Ontwikkelen nieuwe financieringsvormen *
Smart innvoeren in technieken * *

Passende nieuwe woningen * *

Transformeren en slopen leegstand vastgoed *

Vitaal Buitengebied
Vrijkomende agrarische bebouwing *
Ondermijning door criminaliteit

Governance
(monitroing) governance * *
Grensoverschrijdende samenwerking * * *
Monitoring regionale ontwikkeling 







5a - De Achterhoek is energieneutraal
5b - De Achterhoek is koploper gebleven in kringlooplandbouw
5c - Bedrijventerreinen zijn efficiënt werkende ecosystemen en zijn zelfvoorzienen
5d - In de Achterhoek wordt circulair omgegaan met vastgoed en infrastructuur
6a - De Achterhoek is de gezondste regio van Nederland door preventie en zorgin
6b - Achterhoekers zijn zelf (langer) verantwoordelijk voor hun gezondheid
6c - Er is een netwerk van gezondheids- en ondersteunende diensten beschikbaar 

Smart Living

6C

De gezondste 
regio









Toelichting subdoelen

Smart Werken en Innovatie
1A Op het gebied van de maakindustrie en de agro-sector is de Achterhoek hét open innovatiesysteem van Nederland.
1B De Achterhoek beschikt over de inventieve vakman/vakvrouw van de toekomst (slim werken/sociale innovatie).
1C De Achterhoek ontwikkelt en implementeert de productie van de toekomst (slim innoveren/economische innovatie).
1D De Achterhoek is dé stage- en afstudeerregio van Nederland.

Onderwijs en Arbeidsmarkt
2A

2B Er functioneert een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij er oog is voor de gehele beroepsbevolking.
2C De grensoverschrijdende samenwerking is toegenomen en belemmeringen van de grens rondom deze samenwerking zijn weggenomen.

Mobiliteit en Bereikbaarheid
3A Duurzaam: In de Achterhoek is het vervoer in 2030 energieneutraal en energieneutraal reizen wordt gefaciliteerd.
3B

3C Slim: Er zijn slimme vervoersvoorzieningen die gebruik maken van telefoon en internet.

Wonen en Vastgoed
4A

4B De bestaande woningvoorraad is in 2030 duurzamer en meer levensloopbestendig.
4C Leegstaand vastgoed is getransformeerd naar een andere functie (indien passend woningen) of gesloopt.
4D Er zijn nieuwe en bijzondere manieren van wonen die aansluiten bij de vraag en het bestaande aanbod.
4E De leefbaarheid is toegenomen door een integrale aanpak met andere aspecten zoals cultuur, voorzieningen en sociale cohesie.

Circulaire economie en Energietransitie
5A De Achterhoek is energieneutraal.
5B De Achterhoek is koploper gebleven in de kringlooplandbouw.
5C Bedrijvenparken zijn efficiënt werkende ecosystemen en zijn zelfvoorzienend.
5D In de Achterhoek wordt circulair omgegaan met vastgoed en infrastructuur.

De gezondste regio
6A De Achterhoek is de gezondste regio van Nederland door preventie en zorginnovatie.
6B Achterhoekers zijn zelf (langer) verantwoordelijk voor hun gezondheid.

Talenten op de arbeidsmarkt zijn benut v.w.b. vervangings- en uitbreidingsvraag (aantrekken van ruim 27.000 mensen) met de 
focus op de sectoren techniek en zorg.

Betrouwbaar en Robuust: De hoofd-, regionale en lokale infrastructuur is kwantitatief en kwalitatief op orde en zonder 
belemmeringen voor reizigers en vervoerders tussen Duitsland en Nederland.

De woningvoorraad beweegt mee met de demografische ontwikkelingen en draagt tegelijkertijd bij aan het behouden en 
aantrekken van arbeidskrachten.



6C Er is een stimulerend, bereikbaar en betaalbaar netwerk van gezondheids- en ondersteuningsdiensten beschikbaar voor de Achterhoeker.



De grensoverschrijdende samenwerking is toegenomen en belemmeringen van de grens rondom deze samenwerking zijn weggenomen.



Er is een stimulerend, bereikbaar en betaalbaar netwerk van gezondheids- en ondersteuningsdiensten beschikbaar voor de Achterhoeker.
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