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Sterke regio, sterk houden
Als Economic Board De Diamant vragen we uw aandacht voor de sociaaleconomische 
ontwikkeling van de regio. Uit onderzoek van de provincies Gelderland en Overijssel is 
gebleken dat de regio Noord-Veluwe één van de sterkste regio's in Oost-Nederland is. 
Wij zijn hier trots op. We willen een sterke regio blijven en deze kracht verder uitbouwen. 

Samen aanpakken
In de onderzoeken wordt de wendbaarheid van de Noord-Veluwse economie geroemd. 
Een kwaliteit die we hard nodig hebben gezien de regionale uitdagingen: 

Schepje erbij: vakmensen en innovatie
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Voor een sociaaleconomisch sterke regio is het van belang dat bedrijven en inwoners 
aangehaakt zijn bij de ontwikkelingen. Ondernemers en onderwijs hebben een primaire 
taak om het ‘bijblijven’ op te pakken. De lokale overheid kan een essentiële rol vervullen 
om het algemeen belang te richten en initiatieven te faciliteren. 

Mede namens alle leden van de Economic Board De Diamant wens ik u alle goeds, 
sterkte en wijsheid toe in de komende raadsperiode. Bovenal vertrouw ik op een 
plezierige en constructieve samenwerking. 
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krapte en mismatch op de arbeidsmarkt nemen toe;
de bereikbaarheid van de Noord-Veluwe staat onder druk;
economische- en technologische ontwikkeling vragen veel van ons mkb;
we hebben een energieopgave om aan te voldoen.

Er wordt volop samengewerkt tussen de lokale overheid, onderwijs en ondernemers. 
Ook met andere regio’s is er samenwerking; de Noord-Veluwe staat op de kaart (zie 
bijlage). Voor een efficiënte aanpak van deze vraagstukken is een regionale 
samenwerking onmisbaar. Samenwerking tussen de drie O's geeft herkenning en dus 
duidelijkheid.  

Een toekomstbestendige economie
De komende vier jaar gaat u afspraken maken en beslissingen nemen. Een regionaal 
perspectief is hierbij van groot belang. De kracht van de regio gaat immers over 
gemeentegrenzen heen. Wij vragen u om in de lokale plannen voor de komende vier 
jaren initiatieven te ondersteunen die gericht zijn op de toekomstbestendigheid van de 
economie van de Noord-Veluwe. Om de regio-kwaliteiten te versterken willen we samen 
inzetten op de ambities: 

goed opgeleide werknemers (nu en in de toekomst);
het ondersteunen van de innovatiekracht van bedrijven;
doorstroming van A28;
de planning van bedrijventerreinen;
duurzaamheid/energieagenda. 

Op de laatste drie punten zijn de gemeenten regionaal, bovenregionaal, 
provinciaal en nationaal niveau goed aangesloten. 
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