
 
 
 
 
 
 

Aan de Stuurgroep Achterhoek Agenda 2020,  
Aan het College van B&W en Gemeenteraden van de gemeenten Bronckhorst, Oude IJsselstreek, Oost-
Gelre, Aalten, Winterswijk, Doetinchem en Berkelland,  
Aan de besturen van de woningcorporaties Sité Woondiensten, ProWonen, Wonion en De Woonplaats, 
Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland.  
 
 
Geachte dames en heren,  
 
In de periode december 2013 tot en met december 2014 is het project “Kernenfoto’s” uitgevoerd in de 
Achterhoek. Ruim honderd bestuurders, ambtenaren, beleidsmedewerkers van gemeenten, woning-
corporaties en provincie waren hierbij actief betrokken. Daarnaast leverden vele honderden Achterhoekers, 
afkomstig uit gemeenteraden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewonersorganisaties, hun 
inbreng gedurende dit proces. 
 

Met deze brief bied ik u het Adviesrapport Kernenfoto’s Achterhoek aan. Dit advies aan de regio is bedoeld 
als uitnodiging en uitdaging aan overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties om mee aan de 
slag te gaan. Dit gebeurt deels via de Regionale Woonagenda 2015-2025, die inmiddels in ontwikkeling is, 
deels via de Uitvoeringsagenda van  Achterhoek 2020 en deels via een lokale aanpak. Belangrijke 
winstpunten van het proces van de Kernenfoto’s zijn dat we meer en meer integraal gaan denken en 
handelen en dat we bereid zijn onze activiteiten op elkaar af te stemmen.  
 

De uitkomsten van het project Kernenfoto’s vormen bouwstenen voor het realiseren van een vitale, 
economisch krachtige en toekomstbestendige Achterhoek. Om een aantrekkelijk woon- en leefmilieu te 
behouden is een evenwichtige kwalitatieve en kwantitatieve woningvoorraad nodig, alsmede een kwalitatief 
hoogwaardige woonomgeving en bereikbare voorzieningen. Deze ambitie vormt de basis voor de inzet van 
velen in de komende jaren. 
 

Voorgesteld wordt aan de Stuurgroep Achterhoek Agenda 2020 om na besluitvorming over de Regionale 

Woonagenda (mei 2015) maatschappelijke organisaties (bv. zorg- en welzijnsinstellingen), ondernemers (bv. 

Bouwend Nederland, banken, makelaars) en bewonersorganisaties uit te nodigen om met ideeën en 

voorstellen te komen. De Woonagenda en het adviesrapport “Kernenfoto’s” schetsen daarbij de kaders en 

geven ruimte om de inhoud door andere partijen (mee) in te laten vullen. Op basis van de ingebrachte 

ideeën en voorstellen wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld, dat onderdeel wordt van de 

Uitvoeringsagenda van de Stuurgroep Achterhoek Agenda 2020. Voor de uitvoering van het programma 

mandateert de Stuurgroep Achterhoek Agenda 2020 de Stuurgroep Regiovisie Wonen (gemeenten, 

corporaties en provincie).  
 

Het Adviesrapport Kernenfoto’s Achterhoek ontvangt u hierbij samen met een managementsamenvatting, 
waarin een compact beeld van de resultaten wordt gegeven.  
 

Ik verzoek de Stuurgroep Achterhoek Agenda 2020 deze rapportage te aanvaarden als resultaat van het 
project “Kernenfoto’s”, de projectgroep en projectleider decharge te verlenen en de in deze brief 
voorgestelde aanbevelingen en concrete vervolgstappen ter hand te (laten) nemen. 
  
Doetinchem, 16 februari 2015  
 
Hans Suurmond,  

Projectleider Kernenfoto’s Achterhoek. 


