Nu aan de slag
Voor goed leven, fijn wonen en anders
werken in Noordoost Brabant!

ZORGEN OVER
DE TOEKOMST

‘Van boer tot bord’
Agrifood als
economisch
stuwende factor

ECONOMISCH STERKE REGIO
Bevolking

650
Nationaal op
de 6de plaats
(van 40 regio’s)

Sterke MKB en
familiebedrijven

miljard
euro

Werkgelegenheid

330

Stuwende economische kracht
zwaar onder druk

duizend
inwoners

Bruto Regionaal Product

27

Initiatiefnemers:
Regio Noordoost Brabant samen
met Provincie Noord-Brabant,
Stichting AgriFood Capital,
Stichting OndernemersLift+
en Noordoost Brabant Werkt!

duizend
banen

WERKEN
Traditie van
samenwerken

Landbouw:
• Traditioneel werk onder
druk en agro-industrie in
transitie

LEVEN
EEN REGIODEAL MET HET RIJK
MOET ZORGEN VOOR:

ACTIE!

• Versnelling

• Voorzieningen
verdwijnen
• Jongeren trekken weg

Past in uitvoering strategische
agenda’s van de regio.

300.000 m

2

• Intensivering en/of
uitrol van projecten
• Partnerschappen
met het Rijk

50%
boeren stopt
WONEN

ER IS NÚ STURING
EN ONDERSTEUNING
NODIG!

• Leefomgeving onder
druk door transities en
sanering veehouderij

aan stallen komt vrij in
landelijk gebied t/m 2022

Robotisering en dataficatie
leiden tot een uitstoot van laag
opgeleiden

AANPAK

GOED LEVEN

FIJN WONEN

ANDERS WERKEN

Verbetering blijfklimaat

Slim inrichten van de leefomgeving

Banen en talenten voor de toekomst

• Platteland: Meer eigen initiatief, sturing en
participatie van bewoners in verbeteren leefbaarheid
(in kernen op platteland), beweging op gang brengen.
• Stad: Voorzieningen op peil houden door
aantrekkelijke centra en voorzieningen in de
middelgrote steden zodat bewoners blijven wonen in
de regio en de centra aantrekkelijk blijven voor
werknemers van bedrijven.

• Mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen en
van de noodzakelijke transities in het landelijk
gebied, zonder dat deze elkaar gaan bijten, zoeken
naar winwin en fors reduceren hinder door
schadelijke uitstoot: gebiedsregie door overheden!
• Voorkomen verloedering landelijk gebied,
voorkomen criminaliteit en ondermijning, mogelijk
maken herinrichting voor andere (groene) functies.

• Realiseren open innovatie waarmee AgriFoodsector
transformeert naar een sector die precies, waardevol,
verbonden en circulair is.
• Bedrijven en werknemers voorbereid op werk van
de toekomst. Meer MKB toegang tot data en
experimenteer-omgevingen; kwetsbare jongeren
betere start op arbeidsmarkt; mensen in de om- of
bijscholing, waarvan 100den boeren per jaar.

