
 
 

  
 

  

RegioOverleg(t) 

woensdag 10 maart 2021 

 

Indeling ochtend  

 

 PFO Duurzaamheid  

10.00 - 11.45 u 

 

Secretaris: Patrick Aelmans  

p.aelmans@regioan.nl  

 

 

PFO Economie  

09.30 - 10.45 u 

Secretaris: Yvonne Hazelaar 

y.hazelaar@regioan.nl 

 

PFO Recreatie en Toerisme 

10.45 - 11.30 uur.  

Procesondersteuner: Maaike Mulder  

Maaike.mulder@connectie.nl  

 

  

12.00 u 

Verstedelijkingsstrategie 

Online*  

Presentatie voor alle colleges en netwerkdirectie op uitnodiging van bestuurlijk 

opdrachtgever opgave Groene Groeiregio burgemeester Van Eert 

 

In de zomer van 2020 bent u geïnformeerd over de start die gemaakt is met de 
verstedelijkingsstrategie voor de regio Arnhem – Nijmegen – Foodvalley. De contourennotitie met 
de uitgangspunten van de strategie is vastgesteld in alle 26 gemeenten. We kregen onder andere 
mee uit die ronde dat de strategie die er komt, rekening moet houden met de unieke 
landschappelijke waarden die belangrijk zijn voor een gezond leefklimaat en de 
concurrentiepositie van deze Regio.  
 
In het najaar van 2020 en de eerste maanden van 2021 is onderzoek gedaan – samen met een 
groot aantal collega’s in de regio – naar hoe de strategie eruit zou moeten zien. Nu de grote lijn 
daarvan op papier staat, praten we u graag bij over de uitkomsten van het onderzoek, de 
gehanteerde principes en ontwikkellijnen die dat oplevert en de plek van deze strategie in de 
opgave van de groene groei regio. De Verstedelijkingsstrategie (wat) wordt dit jaar uitgewerkt in 
een Verstedelijkingsakkoord (hoe, middelen) met Rijk en Provincie welke eind 2021 in concept 
gereed zal zijn. 
 
Ik nodig u van harte uit om deel te nemen aan de onlinebijeenkomst. Projectleider Helma Born 
(Procap) zal u meenemen in de concept –Verstedelijkingsstrategie. Opgavenmanager Matthijs 
Lenis zal ook aanwezig zijn om de relatie met de Groene Groei opgave te duiden. 
 

* De MSTeams-link voor de lunchpresentatie wordt toegezonden aan de secretariaten van de leden van het 

Algemeen Bestuur van het GO RegioAN en aan de gemeentesecretarissen met het vriendelijke verzoek deze 

link te delen. 
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Indeling middag  

 

 

 PFO Wonen  

13.00 - 14.30 u 

 

Secretaris: Elke Dreier 

e.dreier@lingewaard.nl 

 

 

PFO Mobiliteit  

13.00 - 14.45 u 

 

Secretaris: Suzanne Hesseling 

S.hesseling@regioan.nl  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De agenda en stukken voor de portefeuillehouders overleggen wordt aan de leden toegezonden 

door de secretaris van het betreffende overleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is het laatste RegioOverleg(t). Het eerste RegioOverleg(t) vond op 28 februari 2018 plaats. De regio was 

te gast van het college van Zevenaar. Het format 'RegioOverleg(t)' was een concreet resultaat van de in 

2017 uitgevoerde evaluatie "Voorbij de startblokken".  

In de versterkte regionale samenwerking zijn weer bestuurdersdagen en bestuurdersochtenden gepland. 

Verwezen wordt naar het vergaderschema 2021 dat op 13 januari 2021 is vastgesteld door het Algemeen 

Bestuur. Verantwoordelijk voor deze momenten is  Eefke van Riel, bestuursadviseur, bij het Regiobureau 

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. 
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