
 
 

 
 
Uitnodiging en agenda Achterhoek Raad 
Maandag 26 september, start 19.30 uur  
DRU Cultuurfabriek, Hutteweg 24 Ulft (Rabobankzaal) 
 

 

Doetinchem, 5 september 2022 
 

Geachte leden van de Achterhoek Raad, 
 

U wordt van harte uitgenodigd voor de vergadering van de Achterhoek Raad op maandag  

26 september 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. 
 

Ter voorbereiding op de behandeling van de herziene versie van de Visie 2030, kunt u schriftelijk 

technische vragen stellen aan de Achterhoek Board. Deze vragen kunt u per mail (b.kortes@8rhk.nl) 
indienen tot en met 12 september. De vragen en antwoorden sturen wij naar de gehele Achterhoek 

Raad uiterlijk op 20 september a.s. 
 

 

Agenda 
 

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 
 

2. Besluitenlijst vergadering Achterhoek Raad d.d. 23 mei (bijlage 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 

(Ter bespreking en ter besluitvorming) 
➢ Informatieve memo Noordelijke aftakking Betuweroute met 2 bijlagen 

 
3. Samenstelling Werkgroep Werkwijze Achterhoek Raad (bijlage volgt) 

(Ter besluitvorming)  

 
4. Benoeming leden Achterhoek Board (bijlage 4.1) 

(Ter besluitvorming)  
 

5. Herziene versie Achterhoek Visie 2030 (bijlage 5.1, 5.2, 5.3, 5.4) 
(Ter bespreking en ter besluitvorming)  

Toelichting door M. Koster (Achterhoek Board), 1ste debatronde, reactie Achterhoek Board,  

2de debatronde, reactie Achterhoek Board, reactie Achterhoek Raad, besluitvorming. 
Technische vragen kunnen schriftelijk worden ingediend tot en met 12 september a.s. 

 
6. Proces nieuwe aanvraag Regiodeal (bijlage 6.1, 6.2) 

(Ter informatie)  

Toelichting door K. Knufing (Achterhoek Board) 
 

7. Toelichting Regiekamer Landelijk Gebied in oprichting 
(Ter informatie) 

Toelichting door P. van ’t Hoog, lid van de interim stuurgroep. 

 
8. Vragenronde 

 
9. Afsluiting  

 

mailto:b.kortes@8rhk.nl


 
 

 

 
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 wens u allen een goede vergadering toe. 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Mark Boumans 

Voorzitter Achterhoek Raad 

 

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

