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Betreft: Logistiek Symposium  

 
 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 
 

De afgelopen 5 weken hebben de inwoners van de Gemeente Oude 

IJsselstreek 5 avonden kunnen meepraten over de Gemeente van de 
Toekomst. 

 
Eén van de punten die op deze 5 avonden sterk naar voren kwam, was het 

punt dat de Gemeente Oude IJsselstreek veel meer Grensoverschrijdend moet 
gaan werken. En dan niet alleen met de Kreis Borken, maar onder andere ook 

met de Kreis Kleve. Samenwerking over de grens levert zeer veel kansen en 
voordelen op voor onze gemeente op de gebieden: onderwijs, leefbaarheid 

(sport & ontspanning) en natuurlijk werkgelegenheid. 
 

Afgelopen donderdag heeft in de Stad Emmerich Am Rhein het 2de Logistiek 
Symposium plaatsgevonden, welke werd georganiseerd door de 

grensoverschrijdende Regio Montferland/Emmerich am Rhein. 
 

Een ieder was hiervoor uitgenodigd en men kon zich aanmelden op de site van 

de Stadt via een link als wel op www.emmmo.com. 
 

Op beide sites kon men ook lezen dat er exposanten aanwezig waren van de 
Gemeente Doetinchem, Stadt Rees, Stadt Kleve, de Hogeschool Rhein-Waal en 

als ook de Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH. 
 

De Gemeente Oude IJsselstreek stond hierbij niet genoemd. De afwezigheid 
van onze Gemeente vinden wij dan ook een gemiste kans. Zeker gezien het 

feit dat Nederlandse ondernemers die dag hebben aangegeven dat men door 
de ontbrekende samenwerking veel kansen verloren zijn gegaan. Denk erbij 

aan de afrit A3, maar bovenal werkgelegenheid in de regio. Tijdens de laatste 
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bijeenkomst van Achterhoek 2020 heeft de toenmalige burgemeester van 

Doetinchem dhr. Kaiser ons nog gecomplimenteerd met onze 
grensoverschrijdende activiteiten. “Door grensoverschrijdend samen te 

werken, vergroot je je eigen kansen op allerlei gebied, zeker in een 
krimpsituatie”. En wat voor een klein dorp als Netterden geldt, geldt dan zeker 

voor een gemeente als Oude IJsselstreek. 
 

Een argument als “wij zijn geen “logistieke” gemeente” is volgens VLN niet van 
toepassing, aangezien de Stadt Rees en de Stadt Kleve dat ook niet direct zijn. 

Dit geldt ook voor het argument als “wij waren hiervan niet op de hoogte”, 
aangezien het al meer dan een jaar op de sites van andere gemeenten en de 

Emmmo stond. Daarnaast stond ruim 2 weken geleden nog een 
vooraankondiging in “De Gelderlander”. 

 

Graag horen wij van u een schriftelijke opgave van redenen waarom onze 
Gemeente niet aanwezig was op dit grensoverschrijdend evenement. 

 
Met vriendelijke groet, 

Vereniging Leefbaarheid Netterden 
 

Het Bestuur 
 

PS: Een kopie van deze brief zal aan alle raadsleden van de Gemeente Oude 
IJsselstreek worden verstuurd. 

 
 


