Dit zijn de 27 ijzersterke projecten!

Bekijk deze e-mail in uw browser

Het is zover!
Maandenlang is er hard achter de schermen toegewerkt naar dit moment: het
besluit van het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland over de toekenning van
de subsidies aan de Regio Deal-projecten. Dit deed het bestuur op 9 december en
dat betekent dat wij u met trots het projectenportfolio met maar liefst 27 projecten
kunnen presenteren. Zij gaan bijdragen aan ons uiteindelijke doel:
een slimme, duurzame en inclusieve regio zijn die weerbaar en
toekomstbestendig is en zelfredzaam blijft.

Was het zetten van de handtekeningen onder de Regio Deal in juli de eerste
mijlpaal, het toekennen van de subsidies nu is de tweede. Dat markeert de
volgende stap: van papier naar uitvoering. Dit moment willen wij niet onopgemerkt
voorbij laten gaan. Wij hadden graag een feestelijke bijeenkomst georganiseerd.
Maar dat kan helaas niet door de huidige omstandigheden. Daarom hebben wij
onderstaande video gemaakt om deze mijlpaal te markeren. Het glas moeten wij
vooralsnog op symbolische wijze heffen op het geweldige resultaat dat wij dankzij
onze jarenlange samenwerking hebben bereikt én op de succesvolle voortgang

van de projecten.

Eerst nog even een samenvatting lezen van wat de Regio Deal inhoudt, hoe is
gezocht naar projecten en door wie, wat er in de Regio Deal staat en wat er de
afgelopen maanden is gebeurd? Klik hier >>

Video: Regio Deal FruitDelta Rivierenland

In deze video en vertellen vier projectindieners over hun project en hoe zij hiermee onze
regio en inwoners gaan versterken. Ook is een bijdrage te zien van Marc Hameleers,
Manager Regio Portefeuille van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit: “Wij vinden deze deal heel mooi aanvullend aan het geheel. Dat komt
omdat die van onderop tot stand is gekomen. En dat die wil bijdragen aan de brede
welvaart van de inwoners en ondernemers in het gebied. Ik wens u, en eigenlijk dus ons
allemaal, een succesvolle deal toe.”
Tip: Zet de ondertiteling aan. Klik daarvoor onder de video op deze knop:

De 27 Regio Deal-projecten

Hieronder leest u, in willekeurige volgorde, de projectnamen en indieners per projectlijn.
Klik hier voor een korte beschrijving van de projecten. Op de website zal er gedurende
de looptijd van de projecten nieuws worden opgenomen over de voortgang ervan. Houd
het in de gaten!

1. Regionale Agenda Onderwijs en Arbeidsmarkt
Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs & Arbeidsmarkt (RW-POA) Rivierenland
2. S-Tec Smart Technology Experience Centre
Stichting S-TEC

3. Hub Rivierenland
Stichting Hub Rivierenland

4. Fruit Tech Campus
Stichting Fruit Tech Campus

5. Toekomstbestendige arbeidsmarkttoeleiding
Werkzaak Rivierenland

6. Ouderbetrokkenheid en preventie voortijdig schoolverlaten
RMC Regio Rivierenland

7. Financieel Fit Rivierenland
Coöperatie Financieel Fit Rivierenland U.A.

8. Regionale Woonmonitor Rivierenland
Regio Rivierenland

9. Beheerstichting Huisvesting Arbeidsmigranten Regio Rivierenland (BHARR)
Neder-Betuwe, Zaltbommel en Regio Rivierenland

10. Versterken Regionaal Investeringsfonds
Regio Rivierenland

11. Streeckerij de Betuwe
Betuwe Kers BV
12. Toeristisch-recreatieve doorontwikkeling Slot Loevestein en Munnikenland
Stichting Museum Slot Loevestein

13. Doorontwikkeling GeoFort als icoon in het Rivierengebied
Stichting Planetary Health

14. Rivier Beleving
Regio Rivierenland

15. Doorontwikkeling regionale routenetwerken Rivierenland
Stichting Regionaal Bureau Toerisme Rivierenland met Uit®waarde en Wandelnet

16. Puur Betuws: distributie lokale streekproducten
De Coöperatieve Streekmotor Puur Betuws U.A.
17. Geothermische warmtebron
Engie & Hydreco Geomec

18. Smart-Grid
Greenport Gelderland

19. De Fruitmotor
De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor U.A.

20. Circulaire Economie
GR Avri

21. Waterbeschikbaarheid Rivierenland
Waterschap Rivierenland

22. Samenwerkingsagenda Boven-Linge
Waterschap Rivierenland, 5 gemeenten, Provincie Gelderland

23. Versnelling klimaatadaptatie gemeenten
8 gemeenten van Regio Rivierenland

24. Versterking landschap en biodiversiteit regio Rivierenland
8 gemeenten van Regio Rivierenland

25. Versnelling Regionale Energie Strategie (RES) Rivierenland
Regio Rivierenland

26. Multimodaal vervoer: kansen voor water
Stichting Platform Logistieke Hotspot Rivierenland (Logistics Valley Rivierenland)

27. Samen FruitDelta Rivierenland
Regio Rivierenland

Persbericht
Wij zijn trots op onze Regio Deal met robuust projectenportfolio. Daarom maken wij het
nieuws dat u in deze nieuwsbrief leest ook wereldkundig. Lees het persbericht.

En nu?
Nu gaan de projectindieners en hun samenwerkings- en uitvoeringspartners hard aan de
slag om hun project tot een groot succes te maken. Zodat wij uiterlijk eind 2023 zicht
zullen hebben op prachtige resultaten. Wij wachten echter niet tot dat moment en zullen
u een paar keer per jaar informeren over de voortgang van de projecten.

Houd uw mailbox in de gaten, u ontvangt komend jaar weer bericht van ons!

Met vriendelijke groet,

Gerdo van Grootheest
Portefeuillehouder Regio Deal FruitDelta Rivierenland

Alles over onze Regio Deal leest u op
www.fruitdelta.nl/regiodeal
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Over FruitDelta Rivierenland

Met het krachtige samenwerkingsverband FruitDelta Rivierenland zetten overheid, ondernemers,
onderzoek/onderwijs, organisaties en ondernemende inwoners (de 5 O’s) zich in onze regio in voor
ambities, opgaven en projecten die de drie economische speerpunten Agribusiness, Economie &
Logistiek en Recreatie & Toerisme in de regio een boost geven.

Voor meer informatie:
regiodeal@fruitdelta.nl
www.fruitdelta.nl/regiodeal

Wilt u veranderen hoe u deze e-mails ontvangt?
Hier kunt u uw voorkeuren wijzigingen of zich uitschrijven van deze verzendlijst.

