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Komt u ook naar het Achterhoek Inspiratie Festival? 
Meldt u aan via het aanmeldformulier 

 

Regio Deal: 
besluit is rond, we kunnen aan de slag 

Op 15 juli heeft het ministerie van LNV een besluit afgegeven over acht Regio deals, 
waaronder die van de Achterhoek. Rijk, provincie en Achterhoek willen met de Regio 
Deal Achterhoek de brede welvaart van inwoners en bedrijven in onze regio vergroten. 
We richten ons daarvoor op drie aspecten: de economie, de leefomgeving en de 
bestuurlijke slagkracht in de regio. We zien deze drie als sterk samenhangend. 
Wat doen we? We maken projecten mogelijk die de economie stimuleren en die bijdragen 
aan duurzaamheid (energieneutraal, circulair). Ook ondersteunen we projecten die een 
goed en gezond woon- en leefklimaat bevorderen en die de bereikbaarheid van en 
binnen de regio verbeteren. Tenslotte stimuleren we een sterke bestuurlijke 
samenwerking in de Achterhoek. Zo bouwen we samen aan een toekomstbestendige 
regio. 
De Regio Deal Achterhoek is een vierjarig investeringsprogramma (2019–2022) van 
maximaal veertig miljoen euro en is gebaseerd op de Achterhoek Visie die tot 2030 loopt. 
Lees de samenvatting Regio Deal Achterhoek  
 

Voorbeeldproject; Achterhoek eerste Cirkelregio van Nederland? 

 
De Achterhoek wil koploper worden in circulaire economie. Op 11 juli kwamen ongeveer 
40 Achterhoek Ambassadeurs bij elkaar om mee te denken over hoe we als regio kunnen 
zorgen voor een minimalisering van het gebruik (en hergebruik) van grondstoffen. 
Lees het hele artikel hier.  

 

Achterhoek: agro-innovatieregio in NL 

Van de Thematafel Circulaire Economie en Energietransitie  
Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 17 juni een 
plan gepresenteerd waarin staat dat de beweging naar kringlooplandbouw in gang is 
gezet en onomkeerbaar is. Zij noemt Vruchtbare Kringloop Achterhoek daarin als 
voorbeeldproject. Dit betekent dat de Achterhoek een proeftuinstatus krijgt met een 
ontheffing voor regelgeving, die nodig is om het proces naar kringlooplandbouw te 
versnellen. De minister stelt in het rapport onder andere dat de Achterhoek vooral scoort 
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op ‘sluiten kringloop, verbeteren bodemkwaliteit, vitaliteit platteland en regionale 
economie en innovaties in de agrosector’. 
Schouten ziet zogeheten kringlooplandbouw – waarbij verspilling wordt tegengegaan, 
milieu en natuur zo min mogelijk worden belast en het landbouwsysteem zo lokaal 
mogelijk is – als toekomstperspectief voor de landbouw in Nederland. Zij wil daarmee een 
‘onhoudbare situatie’ aanpakken (stikstofoverschotten in de natuur, klimaatverandering, 
insectensterfte en het slechte boereninkomen). 
  
Ruimte in wet- en regelgeving 
De minister doopte de Achterhoek tot ‘agro-innovatieregio’. Naast Vruchtbare Kringloop 
ging ook het project Kunstmestvrije Achterhoek van start, waarbij verwerkte dierlijke mest 
kunstmest vervangt. Het ministerie geeft ruimte om daarbij tijdelijk af te wijken van wet- 
en regelgeving. 
Ook start binnenkort een GLB pilot met boeren van Vruchtbare Kringloop, in 
samenwerking met onder meer gemeenten, waterschappen, Rabobank en Vitens. Boeren 
die aan bepaalde doelen op het gebied van water en klimaat voldoen, worden beloond 
met bijvoorbeeld rentekorting bij de bank of korting op de waterschapsbelasting. 
Lees ook het artikel in NRC: ‘We doen het niet voor de hobby’. 

 

Jongeren aan het woord: De Achterban nodigt uit!  

Het probleem van wegtrekkende jongeren en daarmee een tekort aan jong talent in de 
regio is een ‘hot item’ in de Achterhoek. Wij, ‘de Achterban’, zijn een groep van ca twintig 
jongeren tussen de 20 en 30 jaar die een hart hebben voor de Achterhoek! Onze kracht is 
dat wij weten wat jongeren willen op het gebied van wonen, werken en leven. We willen 
dat jongeren via ons netwerk een stem hebben bij beslissingen over onderwerpen die hen 
raken. Dit doen we door een brug te slaan tussen leden van de Achterhoek Board, 
Thematafels en ‘de Achterban’. 
Wij houden daarom eens in de twee maanden een pizzasessie en pitchen daarbij onze 
ideeën. We gaan natuurlijk graag in gesprek over vragen en dilemma’s waar de Board en 
de Thematafels een antwoord op zoeken. 
  
Interesse om als Thematafel aan te sluiten bij een pizzasessie? Stuur een mail naar 
achterbanachterhoek@gmail.com  

 

Beweeg- & Sportakkoord: 
Achterhoek geeft goede voorbeeld 

Of het nu gaat om vitale medewerkers in de Achterhoek, een gezonde jeugd of 
zelfredzaam oud worden, iedereen in de Achterhoek moet kunnen meedoen. Dat 
staat in het Achterhoekse Sportakkoord dat op 27 juni in Den Haag is 
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gepresenteerd en ondertekend. De twee speerpunten zijn: ‘Inclusief sporten’ en 
‘Excelleren in de Achterhoek’. 
  
Sportminister: voorstander van regionale aanpak 
Een jaar geleden presenteerde minister Bruno Bruins het Nationaal Sportakkoord en 
sprak de wens uit er ook regionale en lokale sportakkoorden komen. Bruins: “Sporten en 
bewegen is van grote waarde. Het is belangrijk dat sportaanbieders, gemeenten en 
partijen uit de zorg-, welzijn en onderwijssector er samen de schouders onder gaan 
zetten”. Het Achterhoeks Beweeg- en Sportakkoord  hoe zo’n samenwerking rondom 
sport, bewegen en een gezonde leefstijl eruit kan zien. 
Het sportakkoord is een initiatief van acht Achterhoekse gemeenten, Rabobank, Menzis, 
KNVB, provincie Gelderland, Graafschap College en voetbalvereniging De Graafschap. 
Zij leggen daarbij verbindingen met het Nationaal Sportakkoord en het Nationaal 
Preventieakkoord. 
Achterhoek in Beweging gaat nu aan de slag met het opstellen van de uitvoeringsagenda 
2020-2024. Het ambitieplan en de multidisciplinaire samenwerking krijgen veel aandacht 
vanuit Den Haag en Gelderland.  Lees meer. 
 
  
VAN DE THEMATAFEL GEZONDSTE REGIO 
Bekijk het interview met Dick ten Brinke voorzitter van de Thematafel. 

 

Derde Techniekdag ‘over de grens’ 

Op zaterdag 21 september 2019 is er voor de derde keer een grensoverschrijdende 
Techniekdag: tussen 10.00 en 16.00 uur laten Duitse en Nederlandse bedrijven aan de 
jonge bezoekers met doe-activiteiten zien hoe leuk de techniek is. De Techniekdag is een 
initiatief van 8RHK ambassadeurs (Thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt) en VNO-
NCW Midden. De organisatie is in handen van Nederlandse en Duitse 
ondernemersorganisaties en kennisinstellingen. Het evenement is opnieuw te gast op het 
Berufskolleg-West in Bocholt. Kijk voor meer informatie en een impressie van voorgaande 
jaren op de nieuwe website van de Techniekdagen Gelderland. 
We willen de grensoverschrijdende Techniekdag met steun vanuit het Leonardo da Vinci 
project verder in de regio uitrollen. 

 

De provincie nodigt uit: spetterende dag over Onderwijs en Arbeidsmarkt! 

Ieder jaar organiseert provincie Gelderland de derde donderdag van september een 
Onderwijs en Arbeidsmarkt evenement. Dit jaar is het thema: De verANDERing ben jij! 
We zoeken talent, stimuleren een wendbare arbeidsmarkt en zetten in op een inclusieve 
arbeidsmarkt. Je wordt meegenomen in o.a. een schets van de toekomst en best 
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practises. Het delen van leerervaringen en wat het voor jouw inzet kan betekenen, 
ontbreekt niet. Waar start jouw verANDERing? 

 

Info 

Hebt u een vraag? 
Neem contact op met de adviseur 
Achterhoek Board: 
Wilma Stortelder, 
tel. +31 (0)6 23 85 50 14. 
 
Algemeen bezoek- en postadres 
8RHK Ambassadeurs 
Raadhuisstraat 25 
7001 EX Doetinchem 
info@8rhk.nl 
Tel. +31 (0) 314 32 12 10 

Colofon 

De 8RHK Ambasssadeurs nieuwsbrief 
wordt ca eens per maand verzonden 
aan Achterhoek Raad, Achterhoek 
Board, leden van de Thematafels, 
accounthouders, bestuur en 
medewerkers van Achterhoek 
ambassadeurs en andere 
betrokkenen. 
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