
                                                                                     

Uitvoeringsagenda 2020-2021 gemeente Doetinchem 

Koersnotitie vrijetijdseconomie 2020-2030. Onderdeel Food Tourism. 

True Food Projects, Maurits Steverink coördineert de activiteiten van het platform Achterhoek Food. 

Dit platform is opgericht in 2019 om alle activiteiten rond duurzamer en regionaal food te 

coördineren en is opgezet vanuit het leefbaarheidsprogramma LEADER Achterhoek. Gedeputeerde 

Jan Markink is voorzitter van dit platform. 

Het doel van het platform Achterhoek Food is om nieuwe business met onderscheidend regionaal 

food te genereren voor de Achterhoek en om deze te verbinden aan het merk Achterhoek van 

Achterhoek Toerisme.  

De voedselsector is een belangrijke én grote sector in de regio met ook forse uitdagingen op het 

gebied van duurzaamheid, gezondheid en het creëren van meerwaarde en toekomst voor 

producenten. Het is een sector met vele verschillende stakeholders die nog beperkt samenwerken en 

nieuwe kennis delen. 

Het platform Achterhoek Food zet in op het verbeteren van de samenwerking en het betrekken van 

alle relevante stakeholders, van boer tot winkelvloer, incl. natuurorganisaties, kunst- en 

cultuursector en de toeristische sector. Zie bijlage met de uitwerking van de agenda voor 2020/21.  

Het platform Achterhoek Food zet de volgende activiteiten dit jaar in: 

- Loket voor ondernemers en food start up’s; 

- Loket voor overheid, onderwijs en netwerken; 

- Eén keer per jaar beleidsoverleg met een specifiek thema. In 2020 is dat duurzaam én 

regionaal inkopen door gemeenten, zorginstellingen; 

- Realiseren van een jaarlijks Foodevent met internationale uitstraling. 

Op de eerste Ronde Tafel bijeenkomst in december 2019 is geconcludeerd dat de Achterhoek zich 

kan onderscheiden met ‘natuurinclusief’ en food daarbij als verbinder (zie bijlagen met toelichting). 

Gemeente Doetinchem steunt het platform Achterhoek Food en is actief in LEADER Achterhoek en 

het afstemmen en steunen van diverse foodprojecten. Daarnaast gaat ze aan de slag als pilot met het 

concreet uitwerken van duurzaam én regionaal inkopen door regionale overheden, i.s.m. Maurits 

Steverink. De resultaten ervan worden dit najaar gepresenteerd op de Ronde Tafel van platform 

Achterhoek Food. Gemeente Doetinchem zet zich in om deze ervaring en aanpak te verbreden naar 

zorginstellingen en andere gemeenten in de regio om zo gezamenlijk te functioneren als z.g. 

launching customer voor regionale, gezonde én duurzamere producten. Hiermee zijn 

overheidsinstellingen de wegbereider voor ook opname en promotie van onderscheidend 

Achterhoek Food in detailhandel, horeca en verblijfsrecreatie waardoor Doetinchem en de regio zich 

kunnen presenteren als dé regio waar natuurinclusief Wonen, Werken en Eten normaal is. 

Meer informatie: 
-LEADER Achterhoek en foodprojecten. 
-Zie artikelen in de bijlage. 
-Zie magazine Rabo&Co met o.a. het project Raken met Smaken en interview Achterhoek Food. 

https://www.leaderachterhoek.nl/nieuws/platform-achterhoek-food-loket-voor-food-start-ups-en-matching-vraag-aanbod/
https://www.leaderachterhoek.nl/
https://www.leaderachterhoek.nl/nieuws/gedeputeerde-jan-markink-voorzitter-van-platform-achterhoek-food/
https://www.smaakacademieachterhoek.nl/achterhoek-foood/de-waarde-van-voedselketens-voor-de-achterhoek/
https://www.leaderachterhoek.nl/projecten/achterhoek-food/
https://www.leaderachterhoek.nl/nieuws/1073/

