Uitnodiging informatiemarkt en bijeenkomst Regionale Woonagenda
Datum: 23 mei van 17.30-19.00 uur
Locatie: DRU Industriepark, Ulft
Aan: alle raadsleden van de zeven Achterhoekse gemeenten
Van: 8RHK ambassadeurs (Achterhoek Board en Thematafels)

Geachte raadsleden,
Voorafgaand aan de Achterhoek Raad van 23 mei willen we u graag in de gelegenheid stellen om
kennis te maken met de samenwerking binnen 8RHK ambassadeurs.
Binnen deze 3O samenwerking (Organisatie, Ondernemers en Overheden) werken we met de
Achterhoek Raad, Achterhoek Board en zes Achterhoek Thematafels:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Smart Werken & Innovatie
Onderwijs & Arbeidsmarkt
Mobiliteit & Bereikbaarheid
Circulaire Economie & Energietransitie
Wonen en Vastgoed
Gezondste Regio

Vanaf 17.30 uur is er een informatiemarkt in de Foyer waar u in gesprek kunt gaan met
vertegenwoordigers van de zes thematafels. Aan deze tafels worden de ontwikkelingen
geagendeerd en projecten geïnitieerd en beoordeeld. De tafels vertellen u graag wat hun
belangrijkste opgaven zijn en welke projecten hiervoor worden uitgevoerd.
Informatiebijeenkomst Regionale Woonagenda
De thematafel Wonen & Vastgoed werkt momenteel aan een nieuwe Regionale Woonagenda.
Tussen 18.00 en 19.00 is er een interactieve bijeenkomst in de Conferentiezaal over het proces
rond deze agenda, de actuele stand van zaken en de belangrijkste woonopgaven voor de regio.
We nemen u mee in de opbrengst tot nu toe en wij gaan graag met u in gesprek over wat u zou
willen agenderen en meegeven voor deze agenda. We zijn benieuwd naar uw reacties en voorstellen.

De Achterhoek staat voor uitdagende opgaven op de woningmarkt. Zo is de druk op de woningmarkt
groot en verandert de woningbehoefte onder invloed van demografische, economische en
maatschappelijke ontwikkelingen. Ook voor de ontwikkeling van bedrijvigheid is een adequate
huisvesting van arbeidskrachten van belang. Daarom willen de samenwerkende gemeenten,
marktpartijen en maatschappelijke organisaties zoals de woningcorporaties in de Achterhoek
(verenigd aan de Thematafel Wonen en Vastgoed) tot een geactualiseerde regionale woonaanpak
komen die uitmondt in een nieuwe Regionale Woonagenda Achterhoek 2022-2030. In deze
woonagenda schetsen we als samenwerkende partijen onze gezamenlijke keuzes en inzet voor de
Achterhoekse woningmarkt. De vragen die hierbij centraal staan zijn: wat voor woonregio wil de
Achterhoek zijn, ofwel waar willen we naar toe? En hoe gaan we dat gezamenlijk doen?

Aanmelden voor broodjesbuffet en/of informatiebijeenkomst Regionale Woonagenda
Tijdens de informatiemarkt zorgen we voor soep en broodjes. Als u hier gebruik van wilt maken, wilt
u zich dan s.v.p. aanmelden? Hiermee voorkomen we dat we eten moeten weggooien.
Ook voor de bijeenkomst over de Regionale Woonagenda vragen we u om u aan te melden, zodat
we de ruimte goed kunnen inrichten.
AANMELDEN

Ik zie ernaar uit u maandag 23 mei te ontmoeten.
Met vriendelijke groeten,
Mark Boumans, voorzitter 8RHK ambassadeurs

