Update mei 2022 per pijler

Pijler Goed Leven: verbeteren van het blijfklimaat
•

Het uitwisselen van kennis over leefbaarheid in de dorpen is een belangrijk onderdeel van
dit Regio Deal project. Op donderdag 16 juni van 16.00 – 20.00 uur is de inspiratiesessie
‘Zorg voor Doy’. De documentaire Zorg voor Doy biedt een mooi instrument om de
dialoog met elkaar aan te gaan over versterking van de leefbaarheid op het gebied van
zorg, welzijn en wonen in de dorpen in Noordoost Brabant.

•

Het Regio Deal project Voedseleducatie is, na diverse malen uitstel vanwege
Coronamaatregelen, gestart met de pilots Keukenkanjers op drie basisscholen in Uden,
Veghel en Langenboom. Keukenkanjers is een interactief programma voor
basisschoolleerlingen van groep 5 t/m 8. De kinderen bezoeken een lokale teler, nemen
deel aan kookworkshops en krijgen theorielessen over voeding. Een gezonde toekomst
begint met kennis over gezonde voeding.

•

Al enkele jaren wordt een estafettestokje’ Keep on Learning’ doorgegeven van
werkgever naar werkgever. Door deze estafette worden werkgevers en hun
initiatieven op gebied van leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid in de
schijnwerpers gezet. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt is dit belangrijker dan
ooit. Wiltec uit Uden nam deze maand het 14e estafettestokje in ontvangst. Leven
lang ontwikkelen staat in het hart van regionale arbeidsmarktsamenwerking en is
onderdeel van Regio Deal Noordoost Brabant.

•

De wethouders van het regionale overleg Economie en Arbeidsmarkt waren 19 mei op
bezoek bij Vion Food in Boxtel. Dit bedrijf ontving in het verleden ook al eens het
estafettestokje ‘Keep on Learning’. De HR manager sprak met de bestuurders over hoe
dit bedrijf werkt aan duurzame inzetbaarheid en zoekt naar oplossingen voor de krapte op
de arbeidsmarkt.

•

De eerste groep deelnemers aan het Regio Deal project ‘Nieuwe Perspectieven voor
Boeren’ van OndernemersLift+ ging dit jaar van start. Als onderdeel van het traject
presenteerden ze onlangs hun bedrijfsplannen aan een panel bestaande uit
burgemeester Kees van Rooij en wethouder Jan Goijaarts van Meierijstad, gedeputeerde
Elies Lemkes-Straver van de provincie Noord-Brabant, Liz Chermin van HAS Hogeschool
en Aernout van der Does van Rabobank.
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Pijler Fijn Wonen: slim inrichten van de leefomgeving
•

‘Ben je een
of een
? Goed omgaan met eigenaren en eigenaarschap maakt
groot verschil in de gebieden. Wie vraagt aandacht? Versnelt of vertraagt dat realisatie?’
Vital Zone instituut beschreef waardevolle lessen uit de praktijk opgedaan met de
begeleiding van 2 gebiedsprocessen van het Regio Deal project ‘Puzzelen met Ruimte’.
Koppelkansen zijn er genoeg, maar hoe maak je die stap voor stap waar?

•

Binnen het regio Deal Project ‘Stallenaanpak, vitalisering buitengebied: versterken
omgevingskwaliteit en weerbaarheid’ werken vier gemeenten - Bernheze, Boekel, Land
van Cuijk en Meierijstad- samen. In 10 proefgebieden werken zij aan het verbeteren van
de woon- en leefomgeving in het buitengebied en bieden waar gewenst ruimte voor
economische ontwikkeling door sanering van (leegstaande) stallen. Twee van deze
gebieden, ’t Laar en Ollandseweg e.o., liggen in de gemeente Meierijstad. Op 20 juni
2022 organiseert de gemeente een inloopavond voor bewoners, ondernemers en
initiatiefnemers.

•

Vrijdag 15 juli organiseert het Regio Deal project ‘AgroProeftuin de Peel’ de jaarlijkse
open dag op de proeflocatie aan de Middenpeelweg in Zeeland. Zowel boeren als burgers
zijn welkom voor een rondleiding langs de duurzame landbouw-experimenten.

Pijler Anders Werken: ontwikkelen van een economisch perspectief
•

Het Regio Deal project ‘Circular Food Center’ krijgt een nieuwe thuisbasis bij The
Chocolate Factory. Dit wordt een leerwerk ‘experience’ op de Noordkade in de gemeente
Meierijstad. Het talent van jongeren benutten, food-bedrijven en onderwijs samenbrengen
en innoveren voor meer circulaire voedselketens: het komt samen rondom de levensechte
chocoladeproductielijn.

•

Het ontwikkelen van nieuwe ketenconcepten is onderdeel van het Regio Deal project
‘Circular Food Center’. Een aantal van de stakeholders van Samen Tegen
Voedselverspilling, die binnen het Circular Food Center met elkaar samenwerken aan een
circulaire dierlijke eiwitketen, ontmoette elkaar bij Looop de innovatieve
reststroomverwerker in Venlo. Andere stakeholders werken samen aan dit ketenconcept
rondom de pluimvee, de Oranjehoen.
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•

De winnaars van de MBO Challenge Voedselverspilling 2021-2022 zijn bekend gemaakt:
unaniem koos de jury voor de Wasabi Kroket van de studenten MBO voeding & kwaliteit
van het Lentiz LIFE College. In opdracht van het bedrijf Dutch Wasabi gingen de
studenten de uitdaging aan om een oplossing te vinden voor een reststroom van het
bedrijf. Ook volgend schooljaar staat de challenge weer op het programma. Bedrijven en
MBO-scholen kunnen zich nu al aanmelden.

•

Het Regio Deal project ‘Datagedreven AgriFood regio’ is onderdeel van de Brabantse
aanpak ‘Maak werk van data’. Van 27 juni tot en met 2 juli 2022 is de vijfde editie van
dataweekNL in ’s-Hertogenbosch. De tweede dag van de Data Week NL, 28 juni, staat in
het teken van de data-economie. Tijdens deze dag kunnen ondernemers uit de dataeconomie én ondernemers die nog niet zo datavaardig zijn elkaar inspireren en werken
aan hun datavaardigheden.
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