
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITNODIGING 

 
 

Informatiebijeenkomst 
 
 

Ruimtelijke trajecten in Regio Foodvalley 
 

WOENSDAG 28 OKTOBER 2020 

19:00 UUR TOT 20:00 UUR  

ONLINE 

 
Aan: de raadsleden en collegeleden  

De druk op de regionale woningmarkt blijft toenemen. Naast de vraag vanuit onze regio, zorgt de 
goede ligging, landschappelijke kwaliteit en bereikbaarheid dat onze regio in trek is. In samenhang 
hiermee zijn er nog meer zaken om ruimte vragen, zoals de groeiende werkgelegenheid, de 
landbouwtransitie en de energietransitie. Dit vraagt om keuzes in hoe we omgaan met de steeds 
schaarser wordende ruimte in onze regio.  

Er lopen op dit moment drie belangrijke ruimtelijke trajecten waar de regio bij betrokken is: de 
Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley, de Verstedelijkingsstrategie Regio 
Amersfoort en de Regionale Ruimtelijke Verkenning van Regio Foodvalley.  

U bent van harte uitgenodigd voor de online informatiebijeenkomst over de ruimtelijke trajecten van 
Regio Foodvalley. Tijdens deze avond vertellen wij u meer over de samenhang en de status van 
deze trajecten.  

 

PROGRAMMA 
 
19.00 uur Online inloop 
19.05 uur 
19.10 uur 

Welkom door Arjen Droog, wnd. secretaris-directeur Regio Foodvalley 
Toelichting op de ruimtelijke trajecten in Regio Foodvalley door Harke Dijksterhuis, 
regionaal portefeuillehouder Wonen 
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19.15 uur Presentatie: Verstedelijkingsstrategie Groene Metropool  
(Arnhem-Nijmegen-Foodvalley) 

19.20 uur Presentatie: Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort  
19.25 uur 
19.30 uur 

Presentatie: Regionale Ruimtelijke Verkenning van Regio Foodvalley 
Vragen door raadsleden en antwoorden door bestuurders uit de regio  
Harke Dijksterhuis (Nijkerk), Wim Oosterwijk (Nijkerk), Peter de Pater (Ede) en  
Engbert Stroobosscher (Veenendaal) 

19.55 uur Afsluiting door René Verhulst, voorzitter 
20.00 uur Einde online bijeenkomst 
 
 

 

 

AANMELDEN 
U kunt zich aanmelden via deze link. Het is ook mogelijk een deel of delen van het programma bij te 
wonen, als 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 26 oktober 2020. 
 
Een paar dagen voor de online informatiebijeenkomst, ontvangt u de link waarmee u kunt inloggen.  
 
We zien u graag online op woensdag 28 oktober 2020. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van Regio Foodvalley 
 
 
René Verhulst 
Voorzitter 
 
 


