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Update januari 2022 per pijler 

 
 

Pijler Goed Leven: verbeteren van het blijfklimaat 

 

• Het Regio Deal project ‘Leefbaarheid in de Dorpen’ organiseert samen met Stichting Zet 

in februari de online workshop: de praktijk van ambtenaren met lef. Ambtenaren uit de 

regio leren van en met elkaar hoe ze initiatieven van bewoners kunnen laten groeien. Bij 

voldoende belangstelling krijgt de workshop een vervolg in een breder leertraject. 

 

• De stuurgroep van het Regio Deal project ‘Leefbaarheid in de Dorpen’ heeft in december 

haar goedkeuring gegeven voor een financiële bijdrage aan drie projecten. Eerder werden 

zes andere projecten al goedgekeurd: 

 

o Gebiedsorganisatie en gebiedsfonds Heusden. Een innovatief project, gebaseerd 

op eigenaarschap van bewoners, waarvan de opbrengsten terugvloeien in het 

gebiedsfonds. Gemeente Heusden ontvangt middelen voor onafhankelijke 

procesbegeleiding van het lokale samenwerkingsverband gemeente Heusden, 

Klimaatplein Heusden en ‘streekholders’ voor het versnellen van de transitie naar 

een duurzame samenleving. 

 

o Bruisende Brink Sint Anthonis. Stichting Brinkkiosk ontvangt een bijdrage in de 

communicatiekosten om versneld een diverse activiteiten te kunnen ontwikkelen. 

 

o Dorsplan Langenboom. Aan Stichting Eigen Kweek Langenboom zijn middelen ter 

beschikking gesteld zowel voor de scholingskosten om een sterk netwerk van 

vrijwilligers te ontwikkelen als voor de procesbegeleiding om het Dorpsplan 

Langenboom te realiseren. 

 

• Zes keer per jaar - op iedere eerste dinsdag van de even maanden - organiseert het 

Werkgeversservicepunt Noordoost Brabant (WSP) een Online Banenmarkt. Het event 

wordt georganiseerd via een besloten LinkedIn-groep met bijna 2.100 leden. Op de markt 

ontmoeten en presenteren werkgevers en werkzoekenden zich aan elkaar. In 2021 zijn 

dankzij deze banenmarkt 196 matches gemaakt. Activiteiten van het WSP worden mede 

mogelijk gemaakt door het Regio Deal project ‘Klaar voor de banen van nu en de 

toekomst’. 

 

• Het regionaal arbeidsmarktprogramma Noordoost Brabant Werkt is in 2015 mede 

initiatiefnemer geweest voor een dashboard over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: 

arbeidsmarktinzicht. Onlangs is het dashboard uitgebreid met interessante informatie over 

jeugdwerkloosheid en onderwijs in Brabant. 

 

• De eerste groep ondernemers is bijna klaar met het programma van het project ‘Nieuwe 

perspectieven voor boeren’. Nieuwe Oogst, blad voor agrarisch ondernemers, berichtte 

over de eerste successen.  

https://mailchi.mp/wijzijnzet/online-proeverij?e=a54a26c903
https://wspnoordoostbrabant.nl/nieuws/de-online-banenmarkt-noordoost-brabant-in-cijfers-infographic/
https://arbeidsmarktinzicht.nl/
https://brabantsejongeren.nl/
https://www.linkedin.com/company/ondernemerslift-/posts/?feedView=all
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“De ondernemers luisteren naar elkaars verhalen. Ze willen leren van elkaar en willen de 

anderen helpen met hun plannen”, aldus de businesscoach Kitty Jenniskens van 

Ondernemerslift+. Dankzij de Regio Deal zijn er voor de deelnemers geen kosten 

verbonden voor deelname. 

 

 

Pijler Fijn Wonen: slim inrichten van de woonomgeving 

 

• Het gebied Aadal-Noord is opgenomen als één van de gebieden in Brabant dat in 

aanmerking komt voor natuurherstel in het kader van de provinciale stikstofaanpak, de 

zogenaamde GebiedsGerichte Aanpak GroenBlauw (GGA aanpak). De aanpak richt zich 

op zowel op goede condities voor de natuur (voldoende water, gezonde bodem, minder 

stikstof) als op landbouw met perspectief. Aadal-Noord bestaat uit meerdere lopende 

gebiedsprocessen met verschillende opgaven. Vanuit het Regio Deal project ‘Puzzelen 

met Ruimte’ is hulp aangeboden om deze deelgebieden te koppelen en opgaves op 

elkaar af te stemmen.  Een zogenaamd ‘parapuplan’ wordt nu opgesteld.  

 

“Op deze manier verbinden we niet alleen slim en efficiënt de deelgebieden maar ook de 

verschillende processen met elkaar”, aldus Mario Jacobs, dijkgraaf en bestuurlijk 

opdrachtgever voor zowel het GGA proces in Aadal als voor ‘Puzzelen met Ruimte’. 

 

• Bestuurders en projectleider van het Regio Deal project ‘Stallenaanpak, vitalisering 

buitengebied: versterken omgevingskwaliteit en weerbaarheid’ hebben op 19 januari jl.  

hun aanpak gepresenteerd aan de provinciale taskforce VAB’s (vrijkomende agrarische 

bebouwing). De taskforce VAB’s is opgezet vanwege het groeiende aantal VAB’s in het 

buitengebied. Dit netwerk bestaat uit wethouders Ruimtelijke Ordening / Buitengebied van 

33 Brabantse gemeenten onder leiding van de gedeputeerde Ruimte en Wonen. 

 

• Er komen dit voorjaar weer enkele percelen beschikbaar op de proeflocatie van het Regio 

Deal project ‘AgroProeftuin de Peel’. Ondernemers kunnen daar experimenteren met 

nieuwe gewassen en teelten. HAS Hogeschool biedt begeleiding bij de proeven en er 

worden metingen uitgevoerd gericht op nitraatuitspoeling en de totale stikstofbalans. 

 

Pijler Anders Werken: ontwikkelen van een economisch perspectief 

• De AFI Meet-ups worden weer opgepakt. Netwerkpartners met focus op het snijvlak van 

agrifood-hightech-data kunnen elkaar op 10 maart ontmoeten en inspireren. 

AgriFoodInnovation (AFI) wordt mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal. 

 

 

 

 

https://ggagroenblauw.nl/home/default.aspx
https://www.omgevingswetinbrabant.nl/media/1681/taskforce-vabs-voor-nieuwsbrief.pdf
https://www.agroproeftuindepeel.nl/verhalen/weer-enkele-percelen-beschikbaar-op-de-proeflocatie-van-agroproeftuin-de-peel
https://agrifoodinnovation.nl/agenda/meet-up-agrifoodinnovation/
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• Samen Tegen Voedselverspilling heeft met het Regio Deal project ‘Circular Food Center’ 

een plaats gekregen in de Brabantse Circulaire Innovatie Top 20. De stichting maakt 

daarmee kans op de publieksprijs. De Brabantse Circulaire Innovatie Top 20 is dé 

circulaire challenge van Brabant voor pioniers, bedrijven en instellingen die met 

spraakmakende innovaties de Nederlandse economie stap voor stap circulair maken. Op 

8 februari worden de winnaars bekend gemaakt tijdens een online live-uitzending.  

• Om innovaties voor een circulaire voedselketen te stimuleren, opent Samen Tegen 

Voedselverspilling ook in 2022 haar voucherregeling. Ondernemers en organisaties met 

een goed idee om voedselverspilling te voorkomen of voedselreststromen te verwaarden 

kunnen kennis en expertise of een financiële bijdrage ontvangen. Alle voorwaarden van 

de regeling en het aanvraagformulier zijn hier te vinden.  

• Dankzij het Regio Deal project ‘Data gedreven AgriFood regio’ kunnen 300 MKB bedrijven 

komende 3 jaar aan de slag met data uitdagingen en kansen. Er is een breed aanbod 

beschikbaar. Het varieert van 5 minuten oriënteren op het computergebruik tot een traject 

van bijna 5 maanden waarbij met inzet van studenten en onderzoekers van JADS, HAS 

en Avans gemeenschappelijke technieken en data uitdagingen van de ondernemer 

aangepakt worden. Geïnteresseerde ondernemers kunnen vanaf volgende maand meer 

informatie vinden op de website van Platform Driven by Data. 

https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/brabantse-circulaire-innovatie-top-20-bekend/
https://samentegenvoedselverspilling.nl/bedrijven/voucherregeling/
https://samentegenvoedselverspilling.nl/bedrijven/voucherregeling/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplatformdrivenbydata.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C056f2ae5cae745bb09bc08d9e04b126c%7Ccc7df24760ce4a0f9d75704cf60efc64%7C1%7C0%7C637787435306904389%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nJGEKJqXd3ZsCCDej7UyQy50n6gavQQS8goAolawjXw%3D&reserved=0

