
  

 

P E R S B E R I C H T   

 

‘s-Hertogenbosch, 13 juli 2020 

 

‘Regio Deal Noordoost Brabant laat zien dat samenwerken loont’  

Nu aan de slag voor goed leven, fijn wonen en anders werken 
 

Minder leegstand in winkelcentra in steden. Fijn wonen en werken in dorpen en het 

buitengebied. Vernieuwing en verduurzaming van de landbouw en voedselverwer-

king. Nieuwe bestemmingen voor lege stallen. Meer groei- en ontwikkelmogelijk-

heden voor de banen van nu en de toekomst. Dit zijn een paar voorbeelden die 

mogelijk worden gemaakt door de Regio Deal Noordoost Brabant. Versneld, dankzij 

de extra investering in onze regio. 

De komende twee jaar investeren Rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen meer dan 

40 miljoen euro extra in de leefbaarheid en welvaart in Noordoost-Brabant. Overheden, 

ondernemers, kennisinstellingen en inwoners zetten over de hele linie samen de schouders 

onder 17 regionale projecten. “Samenwerken loont”, reageert een trotse Jack Mikkers, 

voorzitter van Regio Noordoost Brabant.  

 

Groeispurt samenwerking 

Jack Mikkers: “Wij zijn een economisch sterke regio, stad en land gecombineerd en hechte 

sociale verbanden. Tegelijk hebben we het besef dat we ons als regio moeten blijven 

ontwikkelen. Ook in deze Coronatijd is het ons gelukt veel voor elkaar te krijgen. Samen. 

Dat typeert ons als regio. Binnen en buiten de regio werden bestaande banden aangehaald 

en nieuwe gesmeed. Ik durf te stellen dat de regionale samenwerking in de afgelopen 

maanden een groeispurt heeft doorgemaakt. Het is zo duidelijk geworden dat 

samenwerking loont. In het belang van de inwoners en bedrijven in onze regio willen we 

deze groei doorzetten, ook na deze Regio Deal.”  

 

Goed leven, fijn wonen en anders werken 

De partners van de Regio Deal Noordoost Brabant zijn Regio Noordoost Brabant, AgriFood 

Capital, Noordoost Brabant Werkt, de provincie Noord-Brabant en het Rijk. Voor de 

totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 10 miljoen euro beschikbaar. 

Gemeenten, waterschappen en de provincie leggen zelf zo’n 18 miljoen euro in. Samen 

met de bijdrage van bedrijfsleven wordt er ruim 40 miljoen euro extra in de toekomst van de 

regio geïnvesteerd.  

Binnen de drie pijlers ‘Goed leven, fijn wonen en anders werken’ werken overheden, 

ondernemers, kennisinstellingen en inwoners samen in 17 projecten aan de verbetering 

van de leefbaarheid, verduurzamen van de leefomgeving en meer innovatie en 

ondernemerschap. 

 

 

  

https://www.regionoordoostbrabant.nl/storage/cms/files/2020_regio_deal/boekjeregiodealnob.pdf


  

 

 

Nu aan de slag! 

Jack Mikkers: “Het definitief sluiten van de Regio Deal is een mooi moment. Maar nu gaat 

het belangrijkste beginnen: aan de slag voor goed leven, fijn wonen en anders werken. De 

17 projecten staan in de startblokken om van start te gaan. Uiteindelijk moeten deze de 

leefbaarheid en brede welvaart voor de inwoners van onze regio verbeteren!”  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 

Voor een gesprek over de Regio Deal met de voorzitter van Regio Noordoost Brabant, Jack 

Mikkers, kunt u contact opnemen met Annelies Kok, woordvoerder van de gemeente  

’s-Hertogenbosch, a.kok@s-hertogenbosch.nl, 06-46133985. 

Voor overige informatie over de Regio Deal Noordoost Brabant kunt u contact opnemen 

met Christine Veraart, Regisseur communicatie, 

christine.veraart@regionoordoostbrabant.bl, 06-48364335 

 

Regio Deals 

Een Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. Met het sluiten van Regio Deals 

worden deze regio’s versterkt op een manier die past bij de mensen die er werken en 

wonen. Het Rijk versterkt deze kracht van de regio met geld, kennis of andere middelen. 

Door de regionale opgaven gezamenlijk en integraal op te pakken, werkt het kabinet aan 

brede welvaart in Nederland.  

 

Achtergrondinformatie Regio Deal Noordoost Brabant 

Nadere beschrijving van de regiodeal: boekje en filmpje Regio Deal Noordoost Brabant  

 

Partners Regio Deal Noordoost Brabant 

Namens de regio: Regio Noordoost Brabant, Stichting AgriFood Capital en Noordoost 

Brabant Werkt, in samenwerking met de provincie Noord-Brabant. 

Namens het rijk: ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Klimaat, 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Infrastructuur en Waterstaat. 

Over Regio Noordoost Brabant 

Regio Noordoost Brabant is de samenwerking van en door de 17 gemeenten en 2 

waterschappen in Noordoost-Brabant. Samen pakken we uitdagingen op die te groot zijn 

voor een gemeente of waterschap alleen. Bijvoorbeeld omdat ze grenzen overschrijden, te 

ingewikkeld of te duur zijn. Regio Noordoost Brabant is daar het platform voor. 

www.regionoordoostbrabant.nl 
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