Nieuwsbrief
Grenzeloos Samenwerken
Deze nieuwsbrief is afkomstig van het Regiobureau Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en is bestemd voor colleges van B&W,
gemeenteraden, maatschappelijke organisaties en bedrijven in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, voor Gedeputeerde en
Provinciale Staten van de provincies Zuid-Holland en Utrecht en voor DB en AB Waterschap Rivierenland

Nieuwe start per 1-1-2019!
Vanaf 1-1-19 is de nieuwe samenwerking ‘Grenzeloos
Samenwerken’ en de uitvoering van de Regionaal Maatschappelijke
Agenda officieel van start gegaan. Dit wil niet zeggen dat alles nu
pas in werking komt. Eerdere nieuwsbrieven en bijeenkomsten
stonden al in het teken van de nieuwe samenwerking.
Een aantal opgaven uit de RMA loopt al vele jaren in onze regio
zoals de opgaven Wonen, Verkeersveiligheid en Zorg. Maar ook
nieuwe opgaven van recentere datum zoals Klimaatbeheersing en
Waterveiligheid, Energietransitie en Landschapsontwikkeling zijn al
eerder opgestart. Klimaat staat hoog op de politieke agenda. Hoe is
nu de stand van zaken in de regio bij de energietransitie en de
waterveiligheid? En hoe verhouden zich de opgaven tot de
inrichting van het landschap? In deze nieuwsbrief worden deze drie
opgaven uitgelicht.
Veel aandacht is er in de regio voor ‘human capital’ oftewel hoe
investeren we in onderwijs ter verbetering van de aansluiting van
werkzekerheid en behoefte in het bedrijfsleven. Een verslag van de
presentatie van het Regioplan voor sterk Techniek Onderwijs vindt
u in deze nieuwsbrief.

Landschapsuitvoeringsplan na de zomer klaar
Onlangs heeft IMOSS, ontwerp- en adviesbureau op het
gebied van stedenbouw, landschap en buitenruimte,
opdracht gekregen voor de realisatie van het
landschapsuitvoeringsplan. Doel van dit plan is het
landschap van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
aantrekkelijk en karakteristiek houden, de
kernkwaliteiten van de streek behouden en gewenste
nieuwe ontwikkelingen op passende wijze inpassen.
Serge Vonk, directeur van IMOSS, Dick Verwoert en Maks
van Middelkoop vertellen meer over de totstandkoming
van het plan dat na de zomer klaar moet zijn.
LEES VERDER>

Nieuwsbrief 15 april 2019

1

Regionale energietransitie in de AlblasserwaardVijfheerenlanden
De gemeenten Molenlanden en Gorinchem werken als regio samen aan een regionale energiestrategie voor de
Alblasserwaard. De gemeente Vijfheerenlanden werkt hierin samen met de U16 gemeenten in Utrecht. Beide
trajecten worden nauw met elkaar afgestemd. In de regionale energiestrategie worden keuzes gemaakt voor de
opwekking van duurzame elektriciteit, de zogenaamde warmtetransitie in de gebouwde omgeving (“stoppen met
aardgas”) en de infrastructuur die daarvoor nodig is. Wat houdt een regionale energietransitie in en hoe is de stand
van zaken in de regio AV? LEES VERDER>

Regionale radenbijeenkomst 28 maart:
Grenzeloos Samenwerken en
Waterveiligheid
Ruim 80 vertegenwoordigers van de gemeenten in de AlblasserwaardVijfheerenlanden, buurgemeenten en provincies kwamen 28 maart in De Til in
Giessenburg bij elkaar voor de regionale radenbijeenkomst. Met het oog op de
vele nieuwe leden in de gemeenteraden en colleges na de verkiezingen van
vorig jaar, stond deze bijeenkomst in het teken van kennismaken met elkaar en
met de nieuwe regionale samenwerking en de Regionaal Maatschappelijke
Agenda. Van de dertien opgaven in de RMA werd deze avond de deelopgave
‘Waterveiligheid’ uitgelicht. LEES VERDER>
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Meekoppelkansen:
Verbinding van
dijkversterking met
ruimtelijke
ontwikkelingen
met behoud of
versterking van
karakteristieke
omgeving
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Sterk Techniek Onderwijs in de regio
Op 21 maart 2019 werd in De Vijfzinnen in Gorinchem het ‘Regioplan voor
sterk Techniek Onderwijs’ gepresenteerd. In de voormalige schouwburg waren
100 ondernemers, onderwijsmensen en bestuurders uitgenodigd om kennis te
nemen van de plannen van het techniek onderwijs in Altena en de
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
Het Regioplan, gepresenteerd door eindredacteur Krijn Redert, directeur van
Gilde Vakcollege Techniek is een samenwerkingsresultaat van vmbo en mboscholen in de regio die in grote lijnen het land van Altena, Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden omvat. Deze regio heeft een sterk plattelandskarakter met
enkele wat grotere plaatsen. De regio bevindt zich op een knooppunt van
mobiliteit, snelwegen en rivieren. Veel technische bedrijvigheid in de regio is
daardoor maritiem gerelateerd. Na Rotterdam, Amsterdam en Dordrecht is de
regio Gorinchem het vierde maritieme knooppunt van Nederland. Naast de
maritieme maakindustrie, de maritieme toeleveranciers en de logistiek -zowel
te land als over het water-, is de bouwsector relatief sterk vertegenwoordigd.
Tot slot komt de ICT-sector steeds meer op in de regio. LEES VERDER>

“Techniek
onderwijs de
basis van
goede
werkgelegenheid in onze
regio”

Redactie: Regiobureau Alblassserwaard-Vijfheerenlanden
info@regioav.nl
085-4868540
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