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Update december 2022 per pijler 

 
 

Pijler Goed Leven: verbeteren van het blijfklimaat 

 

• Tijdens de RNOB-regiodag van 1 december jl. is in het portefeuillehoudersoverleg 

Economie de nieuwe regionale detailhandelsvisie vastgesteld. De visie is onderdeel van 

het Regio Deal project ‘Transformatie middelgrote steden’. De visie vormt de basis voor 

de toekomst van de detailhandelsstructuur van de hele regio. Belangrijk onderdeel van 

de visie is de manier waarop gemeenten met elkaar omgaan bij nieuwe winkelplannen. 

Het is een aanvulling op het gemeentelijke detailhandelsbeleid. 

 

• Het Regio Deal project ‘Inzet Data voor vitale voorzieningen’ organiseert in januari 2023 

in Uden een bijeenkomst. Zij willen samen met andere gemeenten het ontwikkelde data-

exchange portal (DEP) gaan toepassen voor de opgave woningbouwversnelling. Werken 

met het DEP start met het formuleren van beleidsvragen, de te behalen doelen en de 

benodigde databronnen. Het DEP zorgt voor de juiste combinaties van data en voor een 

verwerking van die data.  Er zit veel winst in om het als gemeenten samen te doen: met 

één tool zijn uitkomsten beter vergelijkbaar, audits zijn eenvoudiger, het bespaart kosten 

en het is voor iedereen, dus niet alleen voor data-experts, toepasbaar. Meer informatie 

en aanmelden kan bij Linda.ijsseldijk@gemeentemaashorst.nl  of 

Juanita.vanderhoek@gemeentemaashorst.nl. 

 

• Het Regio Deal project ‘Klaar voor de banen van nu en de toekomst’ keek op 5 december 

jl. tijdens een Lunch&learn naar de toekomst. Onderzoekers van Etil en Panteia gaven 

inzicht in de prognoses voor onze arbeidsmarktregio 2022 -2027. Hun conclusie was 

deze wordt alleen maar krapper. Dat zorgt ervoor dat er keuzes moeten worden gemaakt 

in het verdelen van de schaarse arbeidskrachten. Kiezen we voor de maatschappij, het 

klimaat en woningen of gaan we voor economische groei? Vragen die de deelnemers 

veel stof tot nadenken gaven. 

 

• Wethouder Ralph Geerts heeft op 15 december jl. certificaten uitgereikt aan de 

deelnemers die succesvol het traject techniek oriëntatie (TTO) hebben afgerond. In tien 

weken tijd maakten tien deelnemers kennis en gingen praktisch aan de slag met 

verschillende nieuwe, duurzame technieken. De volgende editie start 8 maart 2023. Op 

vrijdag 10 februari is een vrijblijvende kennismaking.  TTO is onderdeel van het Regio 

Deal project ‘SPARK Makerszone’. 

 

Pijler Fijn Wonen: slim inrichten van de leefomgeving 

• Het Regio Deal project ‘Puzzelen met Ruimte’ werkt in lopende gebiedsprocessen in onze 

regio aan koppelkansen tussen landbouw, natuur, water, energie en klimaat. In Aadal 

werken betrokkenen bijvoorbeeld aan koppeling tussen wateropgaven en transitie van de 

landbouw. De ervaringen die in de afgelopen jaren zijn opgedaan bij ‘Puzzelen met 

Ruimte’ blijken erg nuttig voor de ontwikkelingen die nu afkomen op het landelijk gebied.  

 

mailto:Linda.ijsseldijk@gemeentemaashorst.nl
mailto:Juanita.vanderhoek@gemeentemaashorst.nl
https://etil.blob.core.windows.net/media/etil_aizkwartaalinzicht_magazine_december22_a4_grafieken_prognoses_def.pdf
https://sparkmakerszone.nl/create-your-future/
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Vanuit het koppelteam wordt input geleverd aan de verschillende organisaties die werken 

aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied en Brabants Programma Landelijk 

Gebied.  

• Het Regio Deal project ‘Stallenaanpak-Vitalisering buitengebied: versterken 

omgevingskwaliteit en weerbaarheid’ ontving samen met de ZLTO op 30 november jl. de 

hoogste ambtenaren Ondermijning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) in 

Meierijstad. Weerbaar tegen criminele inmenging, het veiliger maken van het 

buitengebied en bouwen aan vertrouwen waren de gespreksonderwerpen van het 

bezoek. Er was goed nieuws. Het ministerie J&V gaat nog eens drie jaar geld vrijmaken 

voor de vertrouwenspersoon veilig buitengebied bij ZLTO. 

 

• Door de Regio Deal zijn boereninnovatienetwerken van AgroProefuin de Peel mede 

mogelijk gemaakt. Een groep agrarisch ondernemers ontwikkelen samen met 

kennisinstellingen en experts praktische tools om nitraatspoeling en bodemkwaliteit te 

kunnen meten om zo emissiearm te kunnen produceren. 

 

Pijler Anders Werken: ontwikkelen van een economisch perspectief 

• In het project ‘Slimme varkensketen – sturen op gezondheid’ kwamen eind november 

deskundigen van Vion Food Group, Hendrix Genetics en Connecting Agri & Food bijeen 

rondom het vraagstuk hoe data door de keten heen gevolgd kunnen worden ter 

verbetering van diergezondheid. Er is gewerkt aan modellen die bijdragen aan het 

verbinden van verschillende data door de keten. Zoals het verbinden van de leefomgeving 

van het dier aan gezondheidskenmerken. De data scientist binnen het project gaat met de 

opbrengsten verder. In het eerste kwartaal van 2023 zullen nieuwe resultaten aan de 

deelnemers worden gepresenteerd.  Slimme Varkensketen is één van de vier business 

cases van het Regio Deal project ‘AgriFoodInnovation’.  

 

• Stichting Samen tegen Voedselverspilling ging samen het Regio Deal project ‘Circular 

food Center’ met alle stakeholders ook in 2022 voor verspillingsvrij. In deze impact video 

een terugblik op alle hoogtepunten en activiteiten uit 2022. 

 

• Het Regio Deal project ‘Circular Food Center’ krijgt eind 2023 een nieuwe thuisbasis; ‘The 

Chocolate Factory’. Dit wordt een leerwerk experience op de Noordkade in Veghel. Hier 

kunnen leerlingen hun eigen chocolade reep kunnen ontwikkelen, helemaal verspillingsvrij 

en zo de wereld van techniek ontdekken. Lees meer hierover in dit artikel en bekijk deze 

video. 

 

• Onze maatschappij is meer en meer datagedreven. Maar voor veel mkb-ondernemers is 

de stap te groot om met data aan de slag te gaan. Het Regio Deal project ‘Datagedreven 

agrifood regio’ wil daarin verandering brengen: datacoaches, onderzoekers en studenten 

ondersteunen ondernemers bij het ontwikkelen en verbeteren van hun datavaardigheden. 

Vanaf januari gaan de datacoaches van het platform ‘Driven by data’ 100 weken lang 

actief de boer op om met 300 MKB’ers in gesprek te gaan. Met als doel om één van de 

drie bedrijven, dus 100 in totaal, ook écht aan het werk te zetten met (hun) data. 

https://www.zlto.nl/belangenbehartiging/veilig-buitengebied
https://www.agrifoodcapital.nl/nl/nieuws/id-37438/agroproeftuin-de-peel-ontwikkelt-tools-voor-gezonde-bodem/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+16+december+2022&utm_medium=email
https://youtu.be/ufsJgxZ9qpo
https://onlinetouch.nl/jagermedia/food-locaties-2022-2023?html=true#/18/
https://www.bd.nl/play/productie/brabantse-willy-wonka-maakt-zijn-eigen-chocoladefabriek-338231
https://www.bd.nl/play/productie/brabantse-willy-wonka-maakt-zijn-eigen-chocoladefabriek-338231
https://platformdrivenbydata.nl/datacoaches/

