
De Visie Achterhoek De Visie Achterhoek De Visie Achterhoek 
2030 is het kompas en 2030 is het kompas en 2030 is het kompas en 
het toekomstplan voor het toekomstplan voor het toekomstplan voor 
de Achterhoek. Zo’n 250 de Achterhoek. Zo’n 250 
Achterhoekers hebben hem Achterhoekers hebben hem Achterhoekers hebben hem 
gemaakt. Zij werken sinds gemaakt. Zij werken sinds 
2018 samen onder de naam 2018 samen onder de naam 
Achterhoek ambassadeurs. Achterhoek ambassadeurs. 
Het zijn ondernemers 
vanuit het bedrijfsleven 
en bestuurders vanuit het en bestuurders vanuit het 
onderwijs, de zorgsector, de onderwijs, de zorgsector, de 
woningcorporaties en zeven woningcorporaties en zeven 
Achterhoekse gemeenten Achterhoekse gemeenten 
plus provincie Gelderland. plus provincie Gelderland. plus provincie Gelderland. 
De Achterhoek Raad (zo’n De Achterhoek Raad (zo’n De Achterhoek Raad (zo’n 
50 raadsleden) heeft JA 50 raadsleden) heeft JA 50 raadsleden) heeft JA 
gezegd tegen deze visie. gezegd tegen deze visie. gezegd tegen deze visie. 

Wat staat erin?Wat staat erin?
In de visie staat hoe alle 

Achterhoek ambassadeurs Achterhoek ambassadeurs 

werken aan een regio 

waar inwoners gelukkig 

en gezond kunnen leven, 

werken en wonen. 

Ze doen dat onder meer 

door te zorgen voor:door te zorgen voor:

-  prima onderwijs voor jong -  prima onderwijs voor jong 

én ouder

•  makkelijk kunnen 

omscholen naar ander 

werk

•  voldoende, betaalbare 

en duurzaam gebouwde en duurzaam gebouwde 

huizen

•  een gezond leefklimaat, •  een gezond leefklimaat, 

circulaire economie en circulaire economie en 

duurzame landbouw

• snel, slim en schoon • snel, slim en schoon 

vervoer voor iedere vervoer voor iedere 

inwonerinwoner

•  goede, bereikbare en •  goede, bereikbare en 

betaalbare zorg voor alle betaalbare zorg voor alle 

Achterhoekers. Achterhoekers. 

Heb jij een goed idee Heb jij een goed idee Heb jij een goed idee 
voor de Achterhoek? voor de Achterhoek? voor de Achterhoek? voor de Achterhoek? 
Meld dit bij een van de Meld dit bij een van de Meld dit bij een van de 

zes thematafels op zes thematafels op zes thematafels op 

www.8rhk.nl. www.8rhk.nl. 

Of laat je stem horen via Of laat je stem horen via Of laat je stem horen via 

het inwonerpanel www.het inwonerpanel www.het inwonerpanel www.

achterhoekspreekt.nl.achterhoekspreekt.nl.achterhoekspreekt.nl.

Wat vinden deze Achterhoekers 
van de visie?

Henny Haggeman, 
jounalist bij de 
Gelderlander

“Ik vind het een goed en “Ik vind het een goed en 

eerlijk verhaal. Eerlijk, eerlijk verhaal. Eerlijk, 

omdat de bevolkingskrimp omdat de bevolkingskrimp 

erin staat. We kunnen dat erin staat. We kunnen dat 

wel krampachtig weglaten, wel krampachtig weglaten, 

maar er gaan steeds meer maar er gaan steeds meer 

babyboomers het hoekje babyboomers het hoekje 

om en vrouwen gaan stug om en vrouwen gaan stug 

door met minder kinderen door met minder kinderen 

krijgen. Je kunt dus op je krijgen. Je kunt dus op je 

vingers natellen dat er in vingers natellen dat er in 

de toekomst steeds minder de toekomst steeds minder 

Achterhoekers zijn. Dat los Achterhoekers zijn. Dat los 

je niet op met mensen van je niet op met mensen van 

buiten hiernaartoe halen. buiten hiernaartoe halen. 

We moeten ervoor waken We moeten ervoor waken 

de komende generaties de komende generaties 

met een gigantisch over-

schot aan woningen op te 

zadelen.  

Wat ik al langere tijd mis 

tussen de zes thema’s, is 

toerisme en recreatie als 

apart speerpunt. Komt dat 

misschien omdat onderne-

mers de Achterhoek liever 

als smart en innovatief 

aanprijzen? 

Ik waardeer het dat de visie Ik waardeer het dat de visie 

zo actueel is; de laatste zo actueel is; de laatste 

besluitvorming over de besluitvorming over de 

A18/N18 is keurig meege-A18/N18 is keurig meege-

nomen. Namelijk dat de nomen. Namelijk dat de 

ambitie een vierbaans snel-ambitie een vierbaans snel-ambitie een vierbaans snel-

weg blijft, waarbij een goed weg blijft, waarbij een goed weg blijft, waarbij een goed 

alternatief ook welkom is. alternatief ook welkom is. alternatief ook welkom is. 

Naast alle abstracte termen Naast alle abstracte termen 

staan er gelukkig ook veel staan er gelukkig ook veel 

concrete doelen in. Geba-concrete doelen in. Geba-

seerd op de cijfers in de 

Achterhoek Monitor, daar 

kun je wat mee. 

Zelf houd ik trouwens niet 

zo van al die hoog-over 

termen als visie, transitie, 

ambitie, smart, SDG … 

komt er ook een Neder-

landse versie?”

Linda Commandeur, 
aanjager bij Pak An en 
Innovatiemakelaar 

“In de Achterhoek werken 

veel mensen aan onze 

toekomst. Een groot aantal 

projecten kom ik dage-

lijks tegen in mijn werk 

bij stichting Pak An en De 

Innovatie Coöperatie. Twee 

organisaties die plannen 

van inwoners verder bren-

gen en vernieuwing voor 

de agrarische sector in de 

Achterhoek stimuleren.

En toch kruisen mijn paden 

slechts incidenteel die van 

Achterhoek ambassadeurs. 

Is dat jammer? Of zelfs een 

gemiste kans? Misschien 

wel. Zeker wanneer ik alle 

uitgangspunten en plannen 

in deze Achterhoek Visie 

2030 zie, waarbij de samen-2030 zie, waarbij de samen-

werking en het aansluiten werking en het aansluiten 

bij of het werken vanuit de 

sustainable development 

goals (duurzame ontwik-

kelingsdoelen) me positief 

opvallen. 

En ook al ontmoeten we 

elkaar niet dagelijks, we 

weten elkaar te vinden. 

Bovendien weet ik dat er 

samen gewerkt wordt aan 

onze mooie regio. En is het 

eigenlijk niet veel fi jner dat 

ook anderen werken aan 

mijn doelen, terwijl ik er 

zelf niet bij hoef te zijn? 

Zo bereiken we samen 

meer.”meer.”

Maarten op de Weegh, 
lid van de Achterhoek 
Raad namens de PvdA

“De Achterhoek Visie gaat 

over meer dan de N18, 

woningen en windmolens. 

De visie gaat in mijn ogen 

vooral ook over ‘naober-

schap’ en ‘scholder an 

scholder’ staan. Hoe zien 

we om naar elkaar, hoe 

zorgen we als regio dat we 

ook in de toekomst elkaar 

kunnen blijven helpen 

en hoe laten we de regio 

achter voor onze kinderen? 

Naoberschap naar de huidi-

ge generatie, maar vooral 

ook naar de volgende.

Vanuit mijn politieke kleur 

zou ik natuurlijk graag zien 

dat met name dat omzien 

naar elkaar, de sociale com-

ponent, met een wat groter 

lettertype terugkomt. Dus 

hoe merken de gewone hoe merken de gewone 

Achterhoekers zoals jij en Achterhoekers zoals jij en 

ik, dat Achterhoek ambas-ik, dat Achterhoek ambas-

sadeurs er ook voor ons is. sadeurs er ook voor ons is. 

Ook als het even tegenzit.Ook als het even tegenzit.

Hier is geregeld discussie Hier is geregeld discussie 

over in de Achterhoek over in de Achterhoek 

Raad; tegenstanders wijzen Raad; tegenstanders wijzen 

dan naar het Rijk of de dan naar het Rijk of de 

gemeente. Zijn we echter gemeente. Zijn we echter 

een regio die strak afgeka-een regio die strak afgeka-

derd doet wat in de regels derd doet wat in de regels 

staat? Of zijn we een regio staat? Of zijn we een regio 

die buiten kaders durft te die buiten kaders durft te 

denken en te werken, om denken en te werken, om 

te doen wat echt nodig is? te doen wat echt nodig is? 

Ik denk het laatste. Alleen Ik denk het laatste. Alleen 

zo kan je op innovatieve 

wijze invulling geven aan 

‘naoberschap’ en ‘scholder 

an scholder’.”

1

Kern van de 

1

Achterhoek 
Visie 2030 
Ruimte voor 
innovatie,
groeien 
in kwaliteit
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