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Update februari 2023 per pijler 

 
 

Pijler Goed Leven: verbeteren van het blijfklimaat 

 

• De Stuurgroep van het Regio Deal project ‘Leefbaarheid in de dorpen’ heeft 1 februari jl. 

aan twee projecten een bijdrage toegekend. 

 

• In Schaijk is een plan opgesteld over de toekomstige functie van Dorpshuis de Phoenix. 

Doel is een gelijkwaardige samenwerking van inwoners en partners in het huis van het 

dorp. Zij willen van Phoenix 2.0 een rijkelijk, met bruisende activiteiten gevuld huis 

maken. Kunst, cultuur, ontwikkeling, ontmoeting, zorg en welzijn moeten laagdrempelig 

toegankelijk zijn, met zoveel mogelijk eigenaarschap bij de inwoners.  

 

• In 2015 werd al gesproken over de toekomst van de kerk in Wilbertoord. Het aantal 

kerkgangers loopt gestaag terug. Een aantal inwoners heeft met Vereniging Wilbertoord 

de handschoen opgepakt om het hart van het dorp leefbaar te houden. Zij gaan samen 

met alle belanghebbenden onderzoeken of er kansen en (financieel) draagvlak zijn voor 

de herbestemming van het kerkgebouw en de herinrichting van het kerkplein in 

Wilbertoord. 

 

• De gemeente Maashorst neemt deel aan het Regio Deal project ‘Leefbaarheid in de 

dorpen’.  Zij wil meer interactie tussen gemeente en haar inwoners en beter zicht krijgen 

op wat inwoners in hun eigen leefomgeving belangrijk vinden. Het project kernenCV’s 

draagt daaraan bij.  

 

• Op 14 februari jl. organiseerde het interdepartementaal projectteam Arbeidsmigranten 

(IPA) een webinar samen met de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) over de 

bescherming van EU-arbeidsmigranten. Informatie werd gedeeld over de stand van 

zaken over de adviezen van de commissie Roemer en de vervolgstappen. Deze 

ontwikkelingen worden meegenomen in het eindadvies van het Regio Deal project 

‘Voorzieningen voor internationale werknemers’ dat volgende maand wordt opgeleverd. 

 

• Kernpartners van de stichting Keukenkanjers ontmoetten elkaar digitaal op 14 februari jl. 

Alle deelnemers werden bijgepraat over de leerpunten uit de vijf pilots en hoe deze zijn 

verwerkt in de lesprogramma’s over gezonde voeding voor het basisonderwijs. Stichting 

keukenkanjers geeft uitvoering aan het Regio Deal project ‘Voedseleducatie’. 

 

• Op 8 maart a.s. start een nieuwe ronde van het Traject Techniek Oriëntatie (TTO). Dit 

traject maakt deel uit van het Regio Deal project SPARK Makerszone. TTO is een serie 

van 10 verschillende workshops waarin de deelnemers een veelzijdigheid van nieuwe 

technieken ontdekken en kennismaken met innovatieve techniekbedrijven uit de regio. Er 

is nog plaats voor enkele belangstellenden. 
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• De deelnemers aan het Regio Deal project ‘Nieuwe perspectieven voor boeren’ hebben 

op 1 februari jl. hun nieuwe businessplan gepresenteerd aan accountmanagers 

buitengebied van diverse gemeenten in Noordoost-Brabant. De accountmanagers waren 

positief verrast over de plannen en over de groei die de agrarische ondernemers lieten 

zien. 

 

 

Pijler Fijn Wonen: slim inrichten van de leefomgeving 

• Op 31 januari jl. kwamen de projectleiders en het koppelteam van het Regio Deal project 

‘Puzzelen met Ruimte’ bijeen voor een kennisbijeenkomst. Het koppelteam organiseert 

een paar keer per jaar zo’n bijeenkomst om te inspireren en van elkaar te leren. Deze 

bijeenkomst stond in het teken van puzzelen met capaciteit. De deelnemers hebben 

verkend waar het knelt, wat er nodig is en wat uiteindelijk het maatschappelijk effect van 

het project moet zijn. Een van de doordenkers uit de bijeenkomst: zit er voldoende 

beweging in je ambitie? Met een activerende boodschap creëer je beweging en 

betrokkenheid.   

 

• Onderdeel van het Regio Deal project ‘Stallenaanpak – vitalisering buitengebied’ is 

werken aan de weerbaarheid van agrarisch ondernemers. Op 8 maart a.s. (internationale 

vrouwendag) wordt samen met de ZLTO (Zuidelijke land- en tuinbouworganisatie) en de 

politie Oost-Brabant een ontmoetingsavond voor boerinnen georganiseerd. Vrouwen op 

het boerenerf zijn immers een grote drijvende kracht in de onderlinge verbinding, het 

vertrouwen en de leefbaarheid op het agrarische platteland. Deze bijeenkomst is de aftrap 

voor een tweede grotere bijeenkomst op 9 september 2023. 

 

• Op 8 februari jl. bracht het regieondersteuningsteam NPLG-Zuid Nederland (Nationaal 

Programma Landelijk gebied) een werkbezoek aan onder andere het Regio Deal project 

‘AgroProeftuin de Peel’. Er is inzichtelijk gemaakt hoe agrarische innovaties 

gebiedsprocessen kunnen versterken. 

 

 

Pijler Anders Werken: ontwikkelen van een economisch perspectief 

• Tijdens World FIRA ’23 onthulde Pixelfarming Robotics op 8 februari jl. de nieuwe Robot 

One aan het grote publiek. Klik hier voor een video. Pixelfarming Robotics is de 

leadpartner van de businesscase Autonome Akker van het regio Deal project 

‘AgriFoodInnovation (AFI)’. Het uitgangspunt van deze businesscase is om robots te 

ontwikkelen, demonstreren en marktrijp te maken. Robots die de mechanische bestrijding 

van onkruid mogelijk maken. Dat is beter voor het milieu. Het is de ambitie van AFI om in 

10 jaar tijd >80% van landbouwareaal in Noord-Brabant zonder chemische 

onkruidbestrijding te betelen. 

 

 

 

https://www.agroproeftuindepeel.nl/actualiteit/Bezoek-ministerie-LNV-aan-regio-de-Peel
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7029450449963352064/
https://agrifoodinnovation.nl/fira-2023-worldwide-reveal-pixelfarming-robotics/
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• Het Regio Deal project ‘Circular Food Center’ werkt samen met ondernemers aan de 

aanpak van voedsel verspilling en duurzame verpakkingen. Verschillende aanpakken 

worden hiervoor ingezet: 

 

• Global Food Group, Global Feed Mill en Nijsen company gaan samenwerken om 

duurzame, circulaire diervoederconcepten voor klanten te ontwikkelen. Dat hebben 

de partijen eind 2022 vastgelegd in een intentieovereenkomst. Hiermee willen de 

partijen een serieuze bijdrage leveren aan een circulaire pluimveeketen, van kuiken 

tot ei-product. Nijsen company is stakeholder van Samen Tegen Voedselverspilling 

en deelnemer aan het circulaire dierlijke eiwitketen-cluster bij het Regio Deal project 

‘Circular Food Center’. 

• Oranjehoen ontving in februari 2023 een voucher van stichting Samen Tegen 

Voedselverspilling voor een pilotproject voor een meer circulaire voedselketen. In dit 

pilotproject droogt Oranjehoen verse groenten- en kruidenreststromen van 

HelloFresh om de houdbaarheid te verlengen. Het gedroogde product kan dan op 

een later moment worden bijgemengd met het kippenvoer. Hierdoor zijn de 

fluctuerende hoeveelheden reststromen in balans met de constante vraag naar 

grondstoffen voor het kippenvoer. Zo blijven meer reststromen circulair in de keten: 

de kippen worden gevoerd met het gemengde voer en de reststromen worden beter 

verwaard. HelloFresh en andere afnemers nemen vervolgens de kippen weer af 

voor in hun eindproducten. 

 

• Op 15 maart 2023 start de zesde editie van het Business Innovation Program Food 

(BIPF). Dit programma ondersteunt startups en MKB bedrijven die de voedselketen 

duurzamer, slimmer, efficiënter of gezonder willen maken. Deelname aan het programma 

is kosteloos. Stichting Samen Tegen Voedselverspilling is samenwerkingspartner van het 

programma. 

 

• Studenten van HAS green academy zijn in februari aan de slag gegaan met vijf 

onderzoeksopdrachten van ondernemers uit de verpakkingsindustrie: 

• Rethinking production lines; 

• Coatings op karton/papier verpakkingen; 

• Vries-vers broodverpakkingen voor consumenten; 

• Greenwashing naar consumenten; 

• Landelijk Kennis-event in het kader van het programma Circulair Verpakken. 

 

https://samentegenvoedselverspilling.nl/samenwerking-rondom-circulair-kippenvoer/
https://samentegenvoedselverspilling.nl/pilot-droogtechniek-voor-langere-houdbaarheid-circulaire-reststromen/
https://www.businessinnovationprogramfood.nl/137509
https://www.businessinnovationprogramfood.nl/137509

