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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 

 

 

 

 

 
 

  

“Opgaven kunnen uitsluitend slagen als we met elkaar de handen 
ineen slaan.”              

Jan Boele           
 

Gert Lems nieuwe regiosecretaris Alblasserwaard 
Vijfheerenlanden:  

Met de regio een nieuwe fase in! 
 
Sinds afgelopen maart verruilt Gert Lems (52) voor drie dagen per week 
zijn werkplek bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de 
burelen van de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden in Gorinchem. Als regiosecretaris volgt hij Peter Verheij 
op, die deze functie zes maanden op ad interim basis vervulde. We 
ontmoeten Gert Lems in het stadhuis van Gorinchem.  
 
De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is geen onbekend gebied voor 
Gert Lems. Een belangrijk deel van zijn loopbaan bij de overheid en 
openbaar bestuur ligt ook in deze regio.  

 

Regionale Conferentie RMA  
19 september 2022 
 

Na het eindigen van de coronamaatregelen kon er in september als 
vanouds weer een fysieke conferentie worden gehouden rond de 
voortgang van de Regionaal Maatschappelijke Agenda. Veel 
belangstellenden uit een breed scala van organisaties volgden het 
afwisselende programma en maakten enthousiast gebruik van de 
gelegenheid om te netwerken. Deze nieuwsbrief geeft een 
overzichtsverslag van de conferentie. Afsluitend is een korte terugblik  
op de RMA-opgaven die in deelsessies gepresenteerd werden.  
 
De nieuwsbrief start met de introductie van de nieuwe regiosecretaris 
Gert Lems. Gert begon zijn werkzaamheden voor de regio AV op 1 
maart 2022. Wat zijn indruk zover is en welke uitdagingen hij ziet voor 
de regio AV is in het interview weergegeven. 
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Zo was hij vele jaren lid van de gemeenteraad; dat tot en met 2018 van de gemeente Molenwaard. Daarnaast was hij 
jarenlang lid van het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Tot 2015 werkte hij bij de Veiligheidsregio 
Zuid- Holland-Zuid en daarvoor bij de Gemeente Gorinchem. Verder is hij jarenlang actief geweest als bestuurder van 
de christelijke basisscholen Molenlanden. Kortom, een bestuurlijk ervaren en maatschappelijk betrokken iemand, die 
zich helemaal thuis voelt in de Alblasserwaard - Vijfheerenlanden. Gert Lems blijft vooralsnog twee dagen per week 
als strategisch adviseur voor het ministerie werken. De overige dagen zet hij zich in voor de regio. <LEES VERDER> 
 
 

 

 
Alleen kunnen we het niet! 
 

Op 19 september was Huis Het Bosch in Lexmond de gastlocatie voor de jaarlijkse 
regionale conferentie van de GR Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De conferentie 
had dit jaar als thema: de kracht van regionale samenwerking. De opening  van de 
conferentie gebeurde door burgemeester Reinie Melissant.  
 
In haar openingstoespraak benadrukte Reinie Melissant hoe goed het is om -na een 
coronapandemie van ruim twee jaar- elkaar eindelijk weer eens fysiek te ontmoeten. 
Ze merkte op dat de animo voor de conferentie in Lexmond groot was. De 
bijeenkomst werd dan ook bezocht door ruim 150 deelnemers uit de regio: 
gedeputeerden van Zuid-Holland en van Utrecht, afgevaardigden van het  
waterschap, allerlei samenwerkingsverbanden uit de regio, maatschappelijke 
organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, de zorg en tal van herkozen of 
nieuw gekozen raadsleden en collegeleden van de gemeenten Gorinchem, 
Molenlanden en Vijfheerenlanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Speciaal voor de aanwezigen die voor de eerste keer een regionale conferentie bezochten, gaf Reinie Melissant een 
korte uiteenzetting van de samenwerking binnen de gemeenschappelijke regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
(GRAV). Ook gaf zij een toelichting op het programma van de conferentie en op de thematiek: kracht van regionale 
samenwerking. Zij benadrukte hierin het belang van de regionale samenwerking: “Alleen kunnen we het niet, we 
moeten het echt met elkaar doen”, aldus de voorzitter van de GRAV. 
 
Na de openingstoespraak gaf de nieuwe regiosecretaris Gert Lems, het woord aan de bestuurlijk trekker van de 
Regionaal Maatschappelijke Agenda, burgemeester Theo Segers. Nadat hij Kees de Haas had bedankt voor zijn inzet 
als regiosecretaris, vroeg Theo Segers de aandacht voor een filmpje van ruim 12 minuten, waarin door medewerkers 

en deelnemers van de RMA-projecten wordt uitgelegd waar ze mee bezig zijn.  

 

Afscheid Kees de Haas 
 

Inmiddels alweer een jaar geleden stopte Kees de Haas als 
regiosecretaris van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Omdat door 
de coronapandemie toen geen afscheid van hem kon worden 
genomen, besloot het bestuur dat tijdens de conferentie in Lexmond 
te doen. Uit handen van Theo Segers ontving Kees namens het 
bestuur een award voor zijn inzet en bijdrage aan de ontwikkeling van 
de regionale samenwerking. “Fijn om zo erkenning te krijgen voor de 
mooie resultaten die we met elkaar (gemeenten, provincies, 
waterschap, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven) hebben 
bereikt”, aldus Kees de Haas.  
 

 

 

https://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/interview-regiosecretaris-gert-lems/
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“Op welke punten onderscheidt de regio zich echt?” 

Marcel Boogers 

 

In gesprek met … 
 

Een nieuw onderdeel van de jaarlijkse RMA conferentie is het panelgesprek. Voor het panelgesprek zijn vier 
samenwerkingspartners uitgenodigd. Zij gaan in gesprek met de burgemeester van Vijfheerenlanden, Sjors Fröhlich. 
De panelleden zijn Cees de Jong (voorzitter Agrarisch collectief Alblasserwaard-Vijfheerenlanden), Patrick van Uitert 
(algemeen directeur Avres), Harry Vogelaar (directeur-bestuurder Syndion) en Jan Boele (voorzitter Gebiedsplatform 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden). Centraal in het panelgesprek staat de vraag: ‘Wat hebben onze inwoners aan het 
samenwerkingsverband Alblasserwaard-Vijfheerenlanden?’ Gespreksleider Sjors Fröhlich stelt zijn eerste vraag aan 
de algemeen directeur van Avres, Patrick van Uitert. <LEES VERDER> 
 

 

 

Professor dr. Marcel Boogers: 
“Orden en prioriteer de RMA-opgaven” 
 

Een bijzonder leuk en interessant programmaonderdeel was de lezing van professor dr. 
Marcel Boogers, die hoogleraar innovatie en regionaal bestuur aan de Universiteit 
Twente is. In zijn lezing stond hij nadrukkelijk stil bij de kracht van regionale 
samenwerking, waarbij hij uiteraard zijn licht liet schijnen op de regio Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden.  

 

Dat de conferentie druk bezocht werd, viel ook professor dr. Marcel Boogers op. “Ik 
spreek regelmatig voor talloze samenwerkingsverbanden door heel Nederland. Wat mij 
nu pas  opvalt… daar is het nooit zo druk als hier. Het is hier maar een hele kleine regio 
van drie gemeenten en toch is het heel druk. Dat zegt wel wat over hoe het regionaal 
samenwerkingsverband hier leeft!” 

 
Hij begint zijn lezing met een toelichting op de geschiedenis van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Hij staat 
stil bij de bestuurlijke indeling die dwars door provinciegrenzen heen gaat en bij de Regionale Maatschappelijke 

Agenda. Tien RMA-opgaven vindt hij best veel. Bovendien signaleert hij binnen deze opgaven tal van 
dwarsverbanden. Hij oppert de vraag: “Zouden deze opgaven niet teruggebracht kunnen worden tot vijf of wellicht 
nog minder?” <LEES VERDER> 

 

 

https://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/panelgesprek-tijdens-rma-conferentie/
https://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/lezing-professor-dr-marcel-boogers-tijdens-rma-conferentie/
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Opgave 1 en 5: Landschapsontwikkeling Opgave 2 en 6: Wonen en Economie &  Innovatie         
                 en Toekomstbestendige landbouw 

  
                 
Opgave 4: Zorg Opgave 7: Vrijetijdseconomie 

  

Opgave 8: Arbeidsmarkt Opgave10: Klimaatadaptatie 

  

 

 

 

 

Deelnemers stappen in carrousel met deelsessies 
 
De regionale conferentie werd afgesloten met presentaties van diverse RMA-opgaven. In de diverse zalen van Huis 
het Bosch konden de aanwezigen informatie delen over de uitdagingen in de regio. De opgaven 
Landschapsontwikkeling en Toekomstbestendige landbouw gaven een gezamenlijke presentatie door de onderlinge 
raakvlakken. Ook Wonen en Economie & Innovatie hadden de handen ineen geslagen. De opgave Zorg gaf middels 
een spel aandacht aan laaggeletterdheid. Bij de opgave Arbeidsmarkt werden de effecten van de economische 
ontwikkelingen besproken. En Klimaatadaptatie besteedde aandacht aan de recente problemen door droogte. We 
nemen u in vogelvlucht mee langs de deelsessies. Met het aanklikken van de naam van de sessie kunt u een kort 
verslag van deze deel-bijeenkomst lezen. 
 

 

 

Redactie: Regiobureau Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
Email: info@regioav.nl  Website: www.alblasserwaardvijfheerenlanden.nl 

Twitter: regioAV 
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