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

Vernieuwing bij de RMA
De Regionaal Maatschappelijke Agenda is dit jaar geactualiseerd. Door de
opgaven te herzien, samen te voegen of te schrappen is er meer focus
aangebracht. Binnenkort zal de geactualiseerde RMA in boekvorm
verschijnen.
Niet alleen de RMA is vernieuwd, ook bij de ondersteuning en coördinatie
is verandering waar te nemen. Regiosecretaris Kees de Haas, die aan de
wieg van de RMA stond, verliet de regio per 1 augustus om verder vanuit
een zelfstandige positie te kunnen werken.
Zijn functie wordt nu tijdelijk waargenomen door Peter Verheij. Hoe Peter
de regio en de samenwerking ziet is in deze nieuwsbrief te lezen.
Nadat de corona beperkende maatregelen afgeschaald zijn, konden begin
oktober de medewerkers en bestuurders van de RMA-opgaven elkaar na
een jaar weer fysiek ontmoeten bij een ontbijtsessie in de
Avonturenboederij. Dit leverde waardevolle inzichten op over waar
behoefte is aan meer onderlinge integraliteit.
Verder kunt u over de ontwikkelingen lezen bij de opgaven Arbeidsmarkt,
Bereikbaarheid & Verkeersveiligheid en Klimaatadaptatie.

Peter Verheij tijdelijk netwerkmanager/regiosecretaris
Sinds 1 september is drs. Peter Verheij RA actief als
netwerkmanager/regiosecretaris a.i. van de Gemeenschappelijke
Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. In de regio is Peter
Verheij geen onbekende. Al vanaf jonge leeftijd is hij politiek actief.
Zo was hij van 2006 tot 2010 gemeenteraadslid in de gemeente
Alblasserdam. Om vervolgens tot juli 2021 -dus ruim elf jaarwethouder te zijn voor diezelfde gemeente. Als wethouder is hij
jarenlang actief geweest in onze regio. De GRAV is voor hem dus geen
onbekende. We ontmoeten hem op het regiobureau in het stadhuis
van Gorinchem.
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Wat tijdens het gesprek met Peter Verheij meteen opvalt is dat hij een duidelijke visie heeft over de noodzaak van
regionale samenwerking. “Er zijn veel maatschappelijke vraagstukken die gemeenten niet in hun eentje kunnen
oplossen. Dat zijn veelal vraagstukken die door de bestuurlijke grenzen van een regio heen gaan en alleen door
intensieve samenwerking opgelost kunnen worden.” Als voorbeeld noemt hij vraagstukken zoals bereikbaarheid,
wonen, zorg of onderwijs. “Dit zijn grensoverschrijdende vraagstukken die zonder regionale samenwerking niet
effectief zijn op te lossen. Ik weet nog goed dat Dirk van der Borg (oud- burgmeester van Molenlanden en oudbestuurslid van de GRAV, red.) in dit verband de noodzaak van samenwerken ‘grenzeloos samenwerken’ noemde.
Een pakkende omschrijving van een motto dat ik hoog in het vaandel heb staan.” <LEES VERDER>

Impressie RMA ontbijt 6 oktober in de Avonturenboerderij te GrootAmmers
Burgemeester Segers (Molenlanden) opent het ontbijt met een aantal passages uit het boek Polderberichten en
100Waard van Bram van der Wal & Ferry Verheij over de cultuur in de polders van de Waard. Gekenschetst door een
sterke arbeidsethos en een cultuur van aanpakken. ‘Aan een goed idee willen we direct beginnen. Zonder consultants
en dikke rapporten, we zijn hier tenslotte in de Alblasserwaard’ citeert hij Edwin van der Ham van Montapacking. <LEES
VERDER>

Het is niet
verdienstelijker
duizend boeken te
hebben gelezen,
dan duizend akkers
te hebben
geploegd.
William Somerset
Maugham

Opgave 3: Bereikbaarheid en Verkeersveiligheid
Bereikbaarheid
Dit jaar is de nieuwe aansluiting van de N214 op de A15 en in de richting van de N3 Dordrecht, Breda gereed. Hiermee
wordt het gemakkelijker om in de ochtendspits de Alblasserwaard uit te komen. De volgende stappen zijn op de
provinciale weg N214 met het maken van een grotere rotonde op de N214 en de N481 richting Oud-Alblas, NieuwLekkerland en Kinderdijk. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden in 2022-2023 plaatsvinden. Vervolgens
komen de werkzaamheden aan het hoge kruispunt van de N214 en N216 aan de beurt.
OV
Naast verbetering van de infrastructuur wordt ook gewerkt aan het verbeteren van fietsroutes en het behoud van het
openbaar vervoer. Het OV heeft het moeilijk. Tijdens de coronapandemie is er veel vraaguitval geweest voor bus en
trein van Qbuzz in de regio. Er is een transitieplan opgesteld door Qbuzz en de provincie om de pijn van minder aanbod
van vervoer zo goed mogelijk te verdelen. <LEES VERDER>
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Opgave 7: Arbeidsmarkt
Regionale Mobiliteitsteam (RMT) AV Werkt door!. Het jaar 2021 staat voor de
Arbeidsmarktregio Gorinchem in het teken van de crisisdienstverlening. Na de
kwartiermakers Ton den Breejen en Ingrid van Zimmeren is op 1 oktober
Marielle Don gestart als operationeel coördinator. Zij is aangesteld voor de
periode dat het RMT actief is, dat wil zeggen tot 1 januari 2023. De andere
medewerkers van het RMT zijn afkomstig uit de kring van organisaties die al
langer actief zijn in onze arbeidsmarktregio’s. Zoals de vakbonden, Avres, UWV
en het Leerwerkloket.
Het RMT ‘AV Werkt door!’ heeft in de eerste weken van oktober 14
aanmeldingen gekregen van mensen die ondersteuning nodig hebben bij het
vinden van een passende baan. Ook bedrijven weten inmiddels ‘AV Werkt
door!’ te vinden. <LEES VERDER>

Opgave 10: Klimaatadaptatie
Klimaatadaptatie vraagt om lokale inzet en regionale samenwerking
Klimaatverandering is niet iets wat zich elders in de wereld of in de toekomst afspeelt. Het is er nú en het heeft effect
op ons leefgebied. Het wordt heter, droger, natter en de zeespiegel stijgt. Hoewel klimaatverandering een wereldwijd
probleem is, zal ook iedereen in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H) – bewoners, ondernemers en organisatie –
zijn of haar steentje moeten bijdragen om dit proces te keren.
Over gemeentelijke grenzen heen
Gemeenten, provincies en waterschappen hebben al een klimaatadaptie-aanpak ontwikkeld voor hun eigen gebied.
Daarin staat welke doelen men nastreeft om hun gebied klimaatbestendig te maken en bodemdaling tegen te gaan,
welke opgaves er liggen, wat prioriteit heeft en welke inspanningen er geleverd moeten gaan worden.
Regionale Adaptatie Strategie (RAS)
Klimaat, weer, natuur en water houden zich niet aan gemeentelijke of provinciale grenzen. Dit maakt een regionale
klimaataanpak noodzakelijk. <LEES VERDER>

RMA-conferentie 2022

De Hoge Boezem van de Overwaard

Graag hadden we begin 2022
weer een RMA-conferentie
gehouden.
Helaas is de situatie met
betrekking tot het coronavirus
dusdanig ernstig dat het op dit
moment niet verstandig is en ook
binnen de beperkingen die nu
gelden niet mogelijk is.
Heel graag biedt de regio AV
richting de zomer van 2022 een
inspirerende RMA-ontmoeting
indien dit fysiek weer mogelijk is.

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