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Smart
Industry

Uitvoeringsagenda^ ® Achterhoek2020 Projecten Achterhoek2020 Wat doen kennismakelaars en 

Stuurgroep Achterhoek2020?

In april hebben we In overleg met onze 
partners de Uitvoeringsagenda^® vastge
steld: het antwoord van de Achterhoek 
op de demografische ontwikkelingen. 
Kernboodschap is het draaiende houden 
van de economie, door in te zetten op 
Smart Werken.
Om een aantrekkelijk gebied te blijven 
zijn het woonklimaat en een goede 
bereikbaarheid randvoorwaarden. Ook 
daarvoor spannen we ons in.
Met ons adagium 'SmartHub Achter
hoek: Toekomst in de maak' willen we 
de Achterhoek krachtig op de kaart 
zetten en onderstrepen dat talenten en 
bedrijven hier prima kunnen gedijen. De 
Achterhoek als dé stage- en afstudeer- 
regio van Nederland!

Steun van provincie Gelderland

De Uitvoerlngsagenda^® sluit naadloos 
aan bij de provinciale Gebiedsopgave 
voor de Achterhoek: een meerjarig pro
gramma om economie en leefbaarheid 
op peil te houden in het licht van de 
demografische ontwikkelingen.
Door samen op te trekken en dankzij de 
heldere agenda, heeft Achterhoek2020 
bereikt dat Provinciale Staten in 2016 
ruim zeven miljoen euro beschikbaar

hebben gesteld voor projecten van de 
Uitvoeringsagenda. Dat is 27% van de 
beschikbaar gestelde 26 miljoen; het 
meeste van de zes Gelderse regio's.

Wat gebeurt er met dit geld?

! Werken: 5,7 miljoen 
I Wonen: 0,9 miljoen, 
I Bereikbaarheid:

0,4 miljoen

l/oor het programma Werken zijn veel 
middelen beschikbaar gesteld. Voor het 
programma Bereikbaarheid gaat het om 
grote investeringen die via andere geld
stromen beschikbaar moeten komen. 
Daarvoor is vooral een krachtige lobby 
nodig. De projecten van het programma 
Wonen worden vooral gefinancierd van
uit het provinciale programma Steen
goed Benutten. De grootste uitdaging 
ligt bij een integrale aanpak van de 
leegstand. Die aanpak komt in 2017 in 
beeld.
Ook uit andere budgetten heeft de pro
vincie bijgedragen aan projecten van de 
Uitvoeringagenda^°.

In 2016 zijn een kleine twintig projecten 
van de uitvoeringsagenda gestart. Deze 
vindt u hier: www.achterhoek2020.nl/ 
achterhoek-agenda-2020/projecten/
Zo'n tien projecten zijn in voorbereiding 
en starten begin 2017.

Werken

Een belangrijke groep projecten is 
gericht op het realiseren van SmartHub 
Achterhoek. De regiegroep Smart Indus
try (ondernemers, kennisinstellingen en 
overheid) heeft hiervoor een Masterplan 
opgesteld met ambitieuze projecten:

SmartHub Academy (Masterclasses 
Smart Industry en Business Modeling) 
Smart Business Center 
Smart Technical Education 
Economische profilering van SmartHub 
Achterhoek
Achterhoek2020 long (waaronder de 
Talententuin)
3D metaalprinten

Andere projecten zijn LoRa-netwerk, 
de Kenniswerkplaats Achterhoekw en 
Spreek je buurtaal (een groot INTER- 
REG-project samen met Twente en 
natuurlijk onze Duitse buren).

Wonen

Integrale aanpak van leegstand (door 
slim afstemmen van het woningaanbod 
samen met vastgoedeigenaren) 
Pilotprojecten zoals de toekomst van 
het wonen in Beltrum, Vastgoed in de 
etalage. Zon op erf en de Asbesttrein

Bereikbaarheid

Start van de eerste fase N18: een goede 
stap gezet voor een bereikbare Achter
hoek
Onderzoek naar de tweede fase N18 
Er is volop gewerkt aan het spoor Arn- 
hem-WinterswIjk
Succesvolle lobby voor spoorverdubbe- 
ling tussen Zevenaar en Didam 
Proefproject Slim samen reizen, met 
'smart' oplossingen voor een goede 
bereikbaarheid voor alle inwoners

Projecten in het zadel helpen

Stuurgroep en kennismakelaars stimule
ren initiatiefnemers van projecten door 
verbindingen te leggen met andere 
partners, een project 'Smart' te maken, 
het project te toetsen aan de criteria in 
de Uitvoeringsagenda en af te stemmen 
met de provincie.

Nieuwe initiatieven krijgen een duwtje 
in de rug door de inzet van een kennis
makelaar of een (bescheiden) financiële 
impuls. In 2016:

Kennissessies voor het gebruik van het 
LoRa netwerk
Opstarten van een het project Slim 
Samenleven (implementatie van smart 
toepassingen bij wonen en zorg) 
Ondersteuning voor het project Scholder 
an Scholder

Verbinden, ontmoeten en lobby

Stuurgroepleden en kennismakelaars 
leggen verbindingen met en tussen 
partners in de Achterhoek, door gesprek
ken te voeren en presentaties te geven. 
En natuurlijk zijn er de halfjaarlijkse 
netwerkbijeenkomsten Achterhoek2020. 
Ook zijn de stuurgroepleden actieve 
ambassadeurs voor de Achterhoek in 
Arnhem, Den Haag en Brussel.

Contact

Wilt u meer meer weten over of contact 
leggen met Achterhoek2020, stuur
groepleden en kennismakelaars?
Zie www.achterhoek2020.nl/organisatie
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