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Gelderland: maak je dorp of stad groen
en klimaatslim

Veel plekken in Gelderse steden en dorpen kunnen véél groener. Een groene stad of
groen dorp draagt bij aan de biodiversiteit (meer variatie in dieren en planten) én is beter
voorbereid op weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Provincie Gelderland
daagt met de Challenge Groene Icoonprojecten gemeenten, ondernemers en andere
partijen uit hun stad of dorp groen en klimaatslim te maken. De negen beste
icoonprojecten ontvangen een bijdrage van € 100.000 om hun project uit te voeren.
Projectvoorstellen kunt u indienen vanaf maandag 4 januari 2021. De eerste 20
ingediende voorstellen ontvangen een bijdrage van maximaal € 15.000 aan de
ontwerpkosten. Als u vervolgens een ontwerp hebt gemaakt, kunt u meedingen naar de
hoofdprijs.
Lees hier meer

Achterhoek in het Woonjournaal

Op 18 november was Inge klein Gunnewiek te gast in het Woonjournaal van de provincie
Gelderland. In het kader van de 1,5 WoonWeek mocht ze het spits afbijten bij Angelique
Kruger. Inge vertelt onder meer over de challenge Wonen, kijk vanaf
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11:30.https://vimeo.com/479872178/748be415fb
De eindvlog van de challenge Wonen ziet u volgende week verschijnen op www.8rhk.nl en
onze social media. Wist u trouwens dat het Actieplan Wonen een eigen nieuwsbrief heeft?
Aanmelden kan hier.

Baanbrekende visie en programma
verduurzaming woningen

Op de dag dat de lockdown werd aangekondigd, vond de derde sessie plaats over de
verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Diverse werkgroepen staken energie
in de voorbereiding. Guus Ydema leidde de sessie in. Hij gaf aan waarom de aanpak
volgens hem baanbrekend is. Namelijk:
 

Er is heel veel energie ontstaan in de samenwerking tussen de drie Achterhoekse
O’s,
De keuze om niet meteen naar gasloze woningen te gaan maar dit geleidelijk te
doen
Het opzetten van een one-stop-shop die zich speci�ek richt op bepaalde
woningtypes met regionale aanbieders van concrete totaaloplossingen.

Verder is het gelukt om tot een totaalaanpak te komen met vier programmalijnen (zie
afbeelding).
Tijdens de sessie werd vooral ingestoken op de programmalijn one-stop-shop en de
eerste resultaten van de werkgroepen over regelgeving, �nanciën en arbeidsmarkt.  De
deelnemers waren vol lof dat in relatief korte tijd een goed programma in elkaar is gezet.
Zij vonden het moedig dat partijen de uitdaging aangaan om consortia te vormen die de
particuliere markt gaan veroveren. De energie van deze sessie willen we vasthouden!
Agem en de werkgroepen gaan aan de slag om het programma verder te concretiseren.
Allereerst buigen zij zich over de structuur, de bemensing en �nanciering. De resultaten
komen aan bod tijdens de thematafel van januari en de nieuwe opzet is waarschijnlijk 4
maart klaar. Wordt vervolgd in 2021!
 

Leergang Retail Binnenstad op de helft
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Het zijn bijzondere tijden, zeker voor de winkeliers. De nabije en verre toekomst is
ongewis en ondernemerschap is meer dan ooit een vereiste. Diverse partijen hebben de
handen ineengeslagen om ondernemers in de winkelcentra hierbij te ondersteunen met
een leergang Toekomstbestendig Retailmanagement en Leiderschap.
 
Eerste lessen geleerd, volgend jaar verder
In september 2019 is de leergang Retail Binnenstad in Doetinchem van start gegaan.
Inmiddels zijn er zes lessen geweest met 18 kandidaten vanuit onder meer horeca,
opticiens, mode en woninginrichting. De leergang heeft als doel om de ondernemers en
daarmee de binnenstad succesvoller te maken, zowel door een individuele aanpak als
door samenwerking. In de lessen is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en voor
verbetering van de winkel. De lessen zijn, op verzoek van de deelnemers grotendeels op
locatie gehouden.
 
Vitale ondernemers zorgen voor vitale kernen
In totaal komen er 13 bijeenkomsten en in juli 2021 volgt een afsluiting. Deelnemers
presenteren hun businessplan dan in een pitch aan medecursisten, docenten en de
Rabobank.
Door een bijdrage van onder meer Regio Achterhoek kon de leergang van zo’n 2.850 euro
worden aangeboden voor slechts 250 euro. Als de �nanciering rond komt, zal de leergang
medio 2021 ook elders in de regio te starten.  Het is voor de leefbaarheid van de regio
immers van groot belang dat de binnensteden een belangrijke ontmoetingsplek  blijven
voor de bewoners. Een vitale binnenstad of dorpskern staat of valt met vitale
ondernemers die daar actief zijn.

Wilt u meer weten of deelnemen? Neem contact op met onderzoeker Berry Engelen van
de HAN: Berry.Engelen@han.nl

 

En verder..

Achterhoek Raad 7 december
Alle thematafels hebben de afgelopen tijd gewerkt aan de plannen voor het komende
jaar. In de vergadering van de Achterhoek Raad op 7 december is het concept
Uitvoeringsplan 2021 in ruime meerderheid aangenomen met 135 stemmen voor.
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Daarnaast is een tussenevaluatie van de Regio Deal projecten gepresenteerd. We zijn
goed op stoom met de Regio Deal en ontvangen complimenten vanuit het Rijk voor onze
gezamenlijke aanpak.
Lees meer

8RHK rookvrij challenge 80-80-80
Het kabinet heeft samen met diverse partijen een pakket aan stevige maatregelen en
acties afgesproken om in 2040 een rookvrije generatie te hebben. Dat wil zeggen: een
generatie van kinderen die rookvrij opgroeit. Ook in de Achterhoek dragen we hier graag
ons steentje aan bij. Verschillende maatschappelijke organisaties en gemeenten uit de
Achterhoek nemen hierin het voortouw met een challenge. Deze gaat maart 2021 van
start. Vanaf nu kunnen bedrijven zich aanmelden.
Lees meer

Achterhoek Monitor
Met trots presenteert de Achterhoek Board de eerste Achterhoek Monitor. Een overzicht
van betrouwbare en feitelijke informatie over de economie en het leven in de Ach -
terhoek. Deze eerste editie van de Achterhoek Monitor levert, op basis van vele
indicatoren, het beeld op van een regio die beschikt over een groeiende economie, een
aantrekkelijk woon- en leefgebied en een gelukkige en tevreden bevolking. De monitor
laat ook zien waar de uitdagingen voor de Achterhoek liggen.
Lees meer
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Info

Voor meer informatie, suggesties of
heeft u nieuws dat u graag met ons
deelt? Neem contact op met Willemien
Tel van de  Thematafel Wonen en
Vastgoed.

Colofon

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u
betrokken bent bij de thematafel
Wonen en Vastgoed of een andere
8RHK Ambassadeur bent.
Meer lezen? Kijk hier. 

Kunt u niet de volledige nieuwsbrief
zien. Open hier de webversie.

Nieuwsbrief thematafel Wonen & Vastgoed

 

U kunt zich hier aanmelden.

Wilt u zich afmelden? Klik hier.
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