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Geachte College,

In 2016 heeft u financieel bijgedragen aan Achterhoek2020. In bijgevoegd overzicht kunt u lezen 
wat Achterhoek2020 in 2016 voor de Achterhoek heeft gedaan.
De stuurgroep is verheugd dat door de inzet van de partners in de Achterhoek en de 
kennismakelaars veel projecten zijn gestart in 2016. Dit willen we in 2017 voortzetten.

We merken echter dat nog niet alle (potentiële) partners voldoende op de hoogte zijn van en 
aangesloten bij Achterhoek2020. Dat soms onduidelijk is hoe men contact kan leggen en wat 
Achterhoek2020 voor hen kan betekenen. Daar willen we in 2017 meer aandacht aan geven.

Samenwerking binnen Achterhoek2020
De drie O's hebben zich op veel manieren met elkaar verbonden. In platforms, binnen projecten en 
in samenwerkingsverbanden. De stuurgroep Achterhoek2020 is het overkoepelend drie 0-orgaan, 
dat de krachten bundelt en de verbinding legt tussen de drie opgaven: Werken, Wonen en 
Bereikbaarheid. De stuurgroep onderhoudt nauwe contacten met de provincie in het kader van de 
provinciale Gebiedsopgave voor de Achterhoek.

Werkwijze
Om de drie programma's goed uit te voeren, worden projecten in wisselende coalities ('Coalitions of 
the Willing') voorbereid en uitgevoerd. Iedereen kan hieraan deelnemen. De kennismakelaars 
Werken, Wonen en Bereikbaarheid denken met u mee en leggen verbindingen om tot een goed 
projectvoorstel te komen dat past binnen de Uitvoeringsagenda^ ° Dus als u een idee heeft, 
schroom dan niet om contact met hen op te nemen.
De stuurgroep besluit uiteindelijk of het project past binnen de Uitvoeringsagenda^ ° en laat zich 
daarbij adviseren door bestaande platforms en de provincie. Om het proces in goede banen te 
leiden, kunt u een aanvraagformulier invullen op www.achterhoek2020.nl/oraanisatie. Hier kunt u 
ook de stuurgroepleden, kennismakelaars en platforms vinden.

Financiering
Achterhoek2020 heeft een eigen budget voor het financieren van de uitvoeringsorganisatie 
(stuurgroep, kennismakelaars, communicatie etc.) en voor het ondersteunen van nieuwe 
initiatieven. Vorig jaar heeft u daaraan ook uw bijdrage geleverd; daarvoor zijn wij u zeer 
erkentelijk.
In 2017 benutten we middelen die de Achterhoek ontvangt van het ministerie van BZK (de 
zogenoemde krimpgelden). Omdat ook de provincie en de Regio Achterhoek in 2107 bijdragen, 
vragen wij u niet meer om een bijdrage. Wel zien we graag dat u projecten initieert en daaraan 
bijdraagt. Zo werken we samen aan een toekomstbestendige Achterhoek.



Innovatiehubs
Graag vraag ik bijzondere aandacht voor de innovatiehubs in de Achterhoek. Dit project loopt al 
enkele jaren en is zeer succesvol. Het project is gestart bij diverse ondernemers in de Achterhoek, 
maar we zien dat nu ook organisaties en overheden zich aansluiten. Wellicht is het concept ook 
voor uw organisatie bruikbaar. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar 
http://innovatiehub.com/de-hubs of neem contact op met Martin Stor, kennismakelaar Werken.

Mocht u over bovenstaande vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met Wilma 
Stortelder w.stortelder(iaireqio-achterhoek.nl telefoon (0314) 32 12 42.
Bouw samen met ons aaneen vitale en economisch krachtige Achterhoek!

Met vriendelijke groet,
namens de stuurgroep Achterhoek2020,

felFoppe Atema
voorzitter Achterhoek2020


