
 
 
 
Uitnodiging en agenda vergadering Achterhoek Raad 
Maandag 7 maart 2022, aanvang 19.30 uur  
DRU Cultuurfabriek, Hutteweg 24 Ulft (Rabobankzaal) 
 
 
 
Doetinchem, 14 februari 2022 

 

Geachte leden van de Achterhoek Raad, 
 

U wordt van harte uitgenodigd voor de vergadering van de Achterhoek Raad op maandag  
7 maart a.s., aanvang 19.30 uur in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Onderstaand treft u de agenda aan.  

De bijbehorende stukken sturen wij naar uw griffie en zij zullen zorgdragen voor plaatsing op uw lokale 

raadsinformatiesysteem. Voorafgaand aan de vergadering kunt u deelnemen aan het buffet dat vanaf  
18.00 uur voor u klaar staat in het Schaftlokaal. Om 19.10 uur wordt er een groepsfoto gemaakt. 

 
 

Agenda 
 

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen  

 
2. Concept Besluitenlijst d.d. 13/12/2021 en concept Besluitenlijst d.d. 24/01/22 

(bijlagen 2.1., 2.2) 

(Ter bespreking en ter besluitvorming) 
 

3. Wonen: Baanbrekende aanpak kwaliteitsverbetering bestaande woningvoorraad en 
Actualisatie regionale woonagenda (bijlage 3.1) 

Toelichting Baanbrekende aanpak kwaliteitsverbetering bestaande woningvoorraad door  

mw. E. Birkenhäger, Boardlid en dhr. J. Pagden, projectleider AGEM 
(Ter informatie) 

Tevens is ter informatie bijgevoegd een memo over het proces en de aanpak van de actualisatie  
van de regionale woonagenda.  

 
4. Open Innovatiesysteem Achterhoek 

Toelichting door dhr. W. Buunk, Boardlid 

(Ter informatie) 
Een van de doelen in de Visie2030 is om voor de maakindustrie en de Agro-sector hét open 

innovatiesysteem van Nederland te zijn. Wat dit is en welke stappen hierin zijn gezet, wordt 
toegelicht. 

 

5. Ontwikkelingen SDG-regio Achterhoek (Sustainable Development Goals) 
(Ter informatie) 

Toelichting door mw. M Koster, Boardlid en door dhr. J. van Donk, Adviseur Public Affairs en Lobby 
8RHK ambassadeurs  

In juli 2021 hebben we samen met de provincie Gelderland de intentieverklaring Achterhoek  

SDG-regio ondertekend. Graag informeren we u over hoe wij hieraan invulling geven en 
waar we nu staan. 

 
6. Ontwikkelingen Noordelijke aftakking Betuweroute (bijlage volgt 28 februari a.s.) 

(Ter informatie)  
Toelichting door mw. M. Koster, Boardlid en dhr. A. Jansen, Boardlid 

Update lobby en meest recente ontwikkelingen. 

 



 
 

7. Vragenronde 
 

8. Afsluiting  
 

De vergadering van de Achterhoek Raad is vanaf 19.30 uur online te volgen via www.8rhk.nl.  
Mocht u vragen hebben, neem dan s.v.p. contact op met griffier Birkitta Kortes via 06 – 49 32 4000. 

 

Ik zie uit naar een interessante avond en ontmoet u graag op 7 maart a.s. in de DRU in Ulft.  
 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Mark Boumans 
Voorzitter Achterhoek Raad 

 
 

 

http://regioachterhoek.nl/samenwerkende-gemeenten/raadsleden/achterhoek-raad/
http://www.8rhk.nl/

