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Update januari 2023 per pijler 

 
 

Pijler Goed Leven: verbeteren van het blijfklimaat 

 

• Bram van Baren, master student Economische Geografie, heeft een onderzoek gedaan 

naar de leefbaarheid en plaatsgebondenheid in de regio Noordoost Brabant. Hij heeft in 

de gemeenten Heusden, Land van Cuijk, Maashorst en Meierijstad initiatieven in het 

kader van het Regio Deal project ‘Leefbaarheid in de dorpen’ onderzocht. Een belangrijke 

conclusie is dat de plaatsgebondenheid voor bewoners een belangrijke prikkel is om zich 

in te spannen voor hun eigen dorp. 

 

• Het Regio Deal project ‘Voedseleducatie’ heeft een film gemaakt over de eerste pilot. 

Zeven verschillende groepen basisschoolleerlingen uit vier gemeenten namen deel aan 

het programma Keukenkanjers. 

 

• Wethouder Marianne van der Sloot, voorzitter van de arbeidsmarktregio Noordoost 

Brabant, opende op maandag 9 januari het digitale 1werkcentrum. Inwoners en 

werkgevers uit onze regio kunnen hier op 1plek terecht voor vragen over werk, opleiding 

en personeel. Gemeenten, UWV, sociaal ontwikkelbedrijven (IBN, Weener XL en WSD), 

werkgevers, vakbonden en de arbeidsmarktregio leveren hun dienstverlening nu vanuit 

één punt. Een resultaat als onderdeel van het Regio Deal project ‘Klaar voor de banen 

van nu en de toekomst’.  

 

 

Pijler Fijn Wonen: slim inrichten van de leefomgeving 

• In het laatste kwartaal van 2022 zijn binnen het Regio Deal project ‘AgroProeftuin de Peel’ 

zeven nieuwe zaaigeld-projecten gestart. In deze projecten werken agrarische 

ondernemers aan meer biodiversiteit of bodemverbetering of ze testen bijvoorbeeld 

slimme, nieuwe technieken.  Ze brengen kringlooplandbouw in de praktijk. 

 

• Op de jaarlijkse Biokennisweek (16-19 januari jl. in ’s-Hertogenbosch) was ‘veldrobots: de 

missing links in de biologische landbouw’ één van de vele workshops. Dankzij 

ondersteuning van het Regio Deal project ‘AgroProeftuin de Peel’ heeft ondernemer Tim 

Kreukniet een prototype van een wied robot bij bioboer Gert-Jan van Raaij kunnen testen. 

Tim en Gert-Jan bespraken met de deelnemers de toepassingsmogelijkheden, behoeften 

en gewenste (kost)prijs van een veldrobot. Volgend teeltseizoen wordt de robot bij meer 

worteltelers ingezet om handenarbeid te vervangen. 

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fleefbaarheidindedorpen.nl%2Fberichten%2Fleefbaarheid-in-kleine-dorpskernen-een-onderzoek-naar-de-leefbaarheid-en-plaatsgebondenheid-in-de-regio-noordoost-brabant%3Fnewsletter_guid%3Dd5ba6dea-bc84-4a24-945f-66a76d454382%26mail_hash%3D529a9c7f0078aca7bc89f4492160bd66%26utm_source%3Dnewsletter%26utm_medium%3Demail&data=05%7C01%7Ck.vanmeer%40s-hertogenbosch.nl%7Cba2d4670c71b47f2855d08daf9f2865b%7C3c4d006777b947959f8877f48d23fce5%7C0%7C0%7C638097117295972108%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yMzvL5OtQmZQWP6a3cLSsWxQE9Jm4k25sFlrUgH8WbQ%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=vBykYVti7YA
https://1werkcentrum.nl/
https://www.agroproeftuindepeel.nl/actualiteit/nieuwe-projecten-gestart
https://www.agroproeftuindepeel.nl/actualiteit/veldrobots-en-mais-met-ondergewas-op-de-biokennisweek
https://www.agroproeftuindepeel.nl/actualiteit/veldrobots-en-mais-met-ondergewas-op-de-biokennisweek
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Pijler Anders Werken: ontwikkelen van een economisch perspectief 

 

• Het Regio Deal project ‘Ontwikkel en innovatiecentrum duurzame, dierlijke eiwitten’ (ODE) 

is binnen de afgesproken termijn afgerond. Het doel was de haalbaarheid van een 

dergelijk centrum onderzoeken. De betrokken partners kwamen na een gedegen analyse 

en gesprekken tot de conclusie dat het niet haalbaar is om ODE nu op te richten. Wel blijft 

de behoefte aan de samenwerking met innovaties en uitwisseling van kennis duidelijk 

naar voren komen. Ook het belang van het netwerk dat binnen ODE is gevormd. Dit krijgt 

dus nog een vervolg. 

 

• Op maandag 23 januari 2023 organiseerde de gemeente Boxtel een speciale 

inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden over het ontwerpbestemmingsplan ‘GreenTech 

Park Brabant’. Het college was op 12 december 2022 akkoord gegaan met het in 

procedure brengen van het plan en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan. Dit is weer een 

volgende fase in de realisatie van het duurzame bedrijventerrein. 

 

https://www.rnob.nl/storage/cms/files/regio_deal_nob_projectleiders/13__ontwikkel_en_expertisecentrum_ode_-_221223_conclusie_haalbaarheidsonderzoek_ode.pdf
https://www.boxtel.nl/greentech
https://www.boxtel.nl/greentech

