
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging 

 

 

Strategische Agenda 
 

Informatiebijeenkomst 
 

 

WOENSDAG 13 NOVEMBER 2019 

19:30 UUR TOT 22:00 UUR  

CHRISTELIJKE HOGESCHOOL EDE (CHE) 

 

 
Aan: de raadsleden en collegeleden van de regiogemeenten, statenleden van de provincies 

Gelderland en Utrecht, leden van de commissie Strategische Agenda en alle ambtelijk betrokkenen 

 

U bent van harte uitgenodigd voor de extra informatiebijeenkomst over de Strategische Agenda 

Regio Foodvalley op woensdag 13 november 2019. De bijeenkomst organiseren wij om u nog extra 

te informeren. De commissieleden van de Strategische Agenda nemen u mee in het proces van de 

afgelopen periode. Zij vertellen hoe wij in samenwerking met alle partners tot de concept 

Strategische Agenda zijn gekomen. Ook worden de zeven thema’s toegelicht tijdens een korte 

informatiemarkt. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen aan de commissieleden.  

 

PROGRAMMA 
19.15 uur Inloop en ontvangst 

19:30 uur Welkom door Dennis Gudden, lid van het Regiobestuur 

19:40 uur Toelichting op de Strategische Agenda door de commissieleden Strategische 

Agenda 

20:00 uur Informatiemarkt over de zeven thema’s 

20:45 uur Vragen aan de commissieleden 

21:30 uur Afsluiting en netwerk borrel 
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UITNODIGING 

STRATEGISCHE AGENDA 
Onze ambitie voor 2030 is om een topregio te zijn op het gebied van landbouw en voeding, een regio 

waar mensen aantoonbaar gezonder zijn, graag wonen, ondernemen en innoveren en waar circulair 

werken gewoon is. Wat gaan we doen? Dat staat beschreven in de concept Strategische Agenda. In 

Regio Foodvalley werken we als overheden, ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen 

samen aan brede welvaart voor onze inwoners en bedrijven. Deze intensieve samenwerking is de 

sleutel tot het succes om onze ambitie te realiseren.  

De commissie Strategische Agenda bestaat uit voorzitter Gijs Eikelenboom (Denkavit, Barneveldse 

Industriële Kring), vice-voorzitter Mariska de Kleijne (Rabobank Vallei en Rijn), René Verhulst (Regio 

Foodvalley), Gert-Jan Kats (Regio Foodvalley), Mirjam van ’t Veld (Ziekenhuis Gelderse Vallei), 

Willem Kuijsten (Federatie Ondernemersbelangen Valleiregio), Bastiaan Pellikaan (Aeres Groep) en 

René van Holsteijn (Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal). 

 

AANMELDEN 
U kunt zich aanmelden via https://raadsbijeenkomsten.regiofoodvalley.nl/. Het is ook mogelijk een 

deel of delen van het programma bij te wonen, indien u niet in de gelegenheid bent om aan het 

volledige programma deel te nemen. U ontvangt een bevestiging van ons. Wij ontvangen uw 

aanmelding graag vóór maandag 4 november 2019. 

 

 

PARKEREN 
Parkeren kan gratis rondom de CHE. Voor meer informatie klik op deze link. Het adres van de CHE 

is Oude Kerkweg 100 in Ede.  

 

 

We zien u graag op woensdag 13 november. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur van Regio Foodvalley 

 

 

René Verhulst 

voorzitter 
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