Update juni 2021 per pijler

Pijler Goed Leven
•

Met 33 kernen wordt de nieuwe gemeente Land van Cuijk één van de grootste
gemeenten van Noord-Brabant. De nieuwe gemeente wil dicht bij inwoners blijven staan
door te werken aan een Kernendemocratie. Kernendemocratie is een belangrijk
onderdeel van het Regio Deal project in het ‘Leefbaarheid in de dorpen’. Ook Sportland
Stevensbeek krijgt ondersteuning uit dit Regio deal project. Dit is een voorstel vanuit het
dorp zelf. Het doel is het centrum in de regio worden van uiteenlopende sporten en
versterken van de leefbaarheid.

•

Kees van Rooij, burgemeester gemeente Meierijstad, is de voorzitter van de onlangs
opgerichte stichting Keukenkanjers. Deze stichting geeft uitvoering aan het Regio Deal
project ‘Voedseleducatie’. Hierin trekt onze regio samen op met Regio FoodValley
(Ede/Wageningen) en Greenport Venlo. De drie regio’s ontwikkelen samen met bedrijven
en andere partijen uit de voedselbranche een onderwijsmodule over voedsel. Gestreefd
wordt naar een gevalideerde lesmethode die uiteindelijk erkend wordt door het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

•

De regionale arbeidsmarktsamenwerking Noordoost Brabant Werkt organiseerde in april
en mei twee online inspiratiesessies voor 20 deelnemers. De eerste ging over leerwerktrajecten voor de doelgroep laagopgeleide inburgeraars. De tweede over een
mensgerichte aanpak voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het
regionaal arbeidsmarktprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal
Noordoost Brabant.

•

Mkb-bedrijven die willen investeren in het leren en ontwikkelen van medewerkers, hebben
recht op een regionale voucher Hiermee kan 50% van de kosten worden vergoed tot een
maximum van 5.000 euro. Noordoost Brabant Werkt heeft hiervoor een praktisch
programma ontwikkeld.

•

De tweede editie van het succesvolle traject techniek oriëntatie start op donderdag 7
oktober. De kennismaking staat gepland op vrijdag 19 september. Kandidaten kunnen
vanaf nu weer worden aangemeld bij het Regio Deal project ‘SPARK Makers zone’.

Pijler Fijn Wonen
•

Op vrijdag 16 juli is de open dag van het Regio Deal project ‘AgroProeftuin de Peel’. Op
de proeflocatie aan de Middenpeelweg in Zeeland (NB) worden sinds een paar jaar vele
proeven gedaan met veevoer van eigen bodem en de teelt van nieuwe gewassen. Het
programma is in twee blokken verdeeld: 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur en gratis
toegankelijk. Aanmelden kan hier.
1

•

Het aantal deelnemende gemeenten aan het Regio Deal project ‘Aanpak Stallen en
weerbaarheid buitengebied’ is gegroeid van zeven naar negen: Bernheze, Boekel,
Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel en Uden.
Doel van het project is om via 10 -14 intensieve, kleinschalige gebiedsprocessen een
methodiek te ontwikkelen om leegstand van vrijkomende agrarische bebouwing aan te
pakken. Hiermee wordt verloedering en ondermijning in het buitengebied aangepakt.
Concrete praktijkvoorbeelden worden met elkaar uit gewisseld. Begin juni was de eerste
verdiepingsbijeenkomst rondom het gebiedsproces De Elzen in de gemeente Boekel.

Pijler Anders Werken
•

Het Regio Deal project ‘AgriFood Innovation’ maakt twee systeemsprongen in de
landbouw mogelijk. Eén van de sprongen is de digitale gewasketen. Bij de nieuwe teelt
van lupine, een eiwitrijke bonensoort, is de robot van Pixelfarming voor onkruidbestrijding
succesvol ingezet.

•

Tijdens de Nationale Verspillingsvrije week van 7-13 september 2021 zal de eerste
Brabantse HBO Voedselverspillingschallenge worden gelanceerd. Deze nieuwe challenge
is een initiatief van HAS Hogeschool in samenwerking met de Stichting Samen tegen
Voedselverspilling en Rabobank. Vijf maanden lang gaan studenten van Brabantse
HBO opleidingen aan de slag met bestaande challenges van bedrijven op het gebied van
voedselverspilling. De challenge wordt mede mogelijk gemaakt door het Regio Deal
project ‘Circular Food Center’.

•

Op 7 juni was de geslaagde Dag van de duurzame verpakkingen 2021 met 380 kijkers.
Deze dag is onderdeel van het Regio Deal project ‘Circulair Food Center’. Op 15 juni vond
de digitale eindpresentatie plaats van de drie HAS onderzoeken uit het eerste
onderzoeksjaar van het Innovatieprogramma circulair verpakken:
1. Circulair maken van de verpakkingsketen. De website met een stappenplan is sinds
25 juni online.
2. Karton als alternatief voor krimpfolie.
3. Een vergelijking van verschillende methodieken om duurzaamheid te objectiveren en
te meten
.
Op 1 juli presenteren vier HAS studenten hun bedrijfsopdracht uit het Regio Deal project
‘Direct energie uit mest’ op het gemeentehuis van Oss. Een andere mijlpaal is dat de
benodigde vergunning voor de proefinstallatie (monovergister) voor een veehouderijbedrijf
in Maren-Kessel is gepubliceerd. Na de zomer gaat de installatie draaien.

•

-

De samenwerking tussen de Stichting Driven By Data en de JADS AgrifoodNature in het
Regio Deal project ‘Datagedreven Agrifoodregio’ is veelbelovend. Dit schooljaar waren er
85 studenten (WO en HBO) actief in een afstudeerproject met het AgriFood bedrijfsleven.
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