bouw klaar is voor de toekomst? Versterking van de landbouwstructuur is
daarbij een belangrijk item.

DWAANDE

Versterken van ondernemersnetwerken in Noordoost Fryslân: netwerken
wordt steeds belangrijk in de toekomst. Hoe kunnen ondernemers die
iets voor elkaar kunnen betekenen
elkaar vinden? En hoe kunnen wij dit
stimuleren en faciliteren?
De zorgsector in Noordoost Fryslân
ontwikkelt zich steeds verder. Met de
vergrijzing van de bevolking wordt
de zorg steeds belangrijker. Door
samenwerking en innovatief ondernemerschap kunnen de kansen die
er zijn worden benut. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan zorgtoerisme.

Duurzaam Noordoost: zorgvuldig
omgaan met de omgeving en de
wereld waarin we leven vraagt om
een duurzame aanpak. Duurzaamheid is een randvoorwaarde voor alle
projecten in de regio. Duurzaamheid
biedt ook kansen voor ondernemers
door onder meer innovatie en duurzame productontwikkeling.
Regiomarketing: het vermarkten
van onze regio, het laten zien wie
wij zijn en wat wij doen, is nodig
om klanten van de regio en van u
als ondernemer te interesseren voor
Noordoost. Daarom is regiomarketing een belangrijke randvoorwaarde. “Noordoost Fryslân echt mooi.”

Arbeid en Onderwijs: voor Noordoost
Fryslân is de verbetering van de startkwalificaties van jongeren en een
betere aansluiting tussen onderwijs
en arbeidsmarkt een continu aandachtspunt. Hoe kunnen overheden,
onderwijs en u als ondernemer hier
goed richting aan geven?

Samen werken in Noordoost Fryslân
De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel werken
samen met de provincie Fryslân aan
de toekomst van Noordoost Fryslân.
Wij denken steeds meer over onze
grenzen heen op regionale schaal.
Regionaal denken is nodig om lokaal
zaken te kunnen realiseren.
U bent als ondernemer op één of andere manier betrokken bij de regio.
Uw hulp is nodig. Alleen door samen
te werken kunnen wij de ambities
voor Noordoost Fryslân realiseren!

Ambities voor Noordoost Fryslân
In 2030 is de kwaliteit van leven
bijzonder goed in Noordoost Fryslân.
Mensen wonen en werken hier met
plezier. Noordoost Fryslân ontwikkelt zich als een dynamische plattelandsregio in het noordelijk stedelijk
netwerk.
Wij hebben in Noordoost Fryslân
de ruimte voor sociaal-economische
en ruimtelijke ontwikkelingen. Die
ruimte willen we gebruiken, maar
we willen er vooral zorgvuldig mee
omgaan.
Onze regio moet nu, maar ook straks
voor onze kinderen, een mooie regio
zijn. Wij zijn trots op de kwaliteit van
onze leefomgeving.
Noordoost Fryslân is onlosmakelijk verbonden met het noordelijk
stedelijk netwerk en in het bijzonder
Leeuwarden, Drachten en Groningen. Noordoost Fryslân heeft als
regio geen stedelijke allures. Stad en
platteland vullen elkaar hier goed
aan. Het belang van goede voorzieningen voor iedereen staat daarbij
buiten kijf.
Door samen te werken op regionale
schaal maken wij onze ambities waar!

In de Agenda is deze visie uitgewerkt
naar belangrijke regionale thema’s
en projecten voor de komende tien
jaar. Wij creëren hiermee de juiste
randvoorwaarden voor het goed wonen en werken in Noordoost Fryslân.

Noordoost Fryslân en ondernemers
Noordoost Fryslân biedt kansen door
een goed vestigingsklimaat, de ligging nabij Leeuwarden, Drachten en
Groningen, een mooie woonomgeving en een ondernemende bevolking.
Er zijn wel uitdagingen om de regio
in de toekomst aantrekkelijk en
vitaal te houden. Denk daarbij aan
de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, duurzaamheid, bereikbaarheid, regionale samenwerking en de
aanpak van de krimpproblematiek.
De bevolking wordt ouder en er komen minder mensen. Wat betekent
dit voor ons als regio? Wat betekent
dit voor u als ondernemer? Zijn er
straks nog voldoende klanten en personeel? Het is zaak om dit niet af te
wachten, maar samen te kijken hoe
we hier mee om kunnen gaan.
Agenda Netwerk Noordoost
De Agenda Netwerk Noordoost
geeft aan hoe wij als overheden
naar de toekomst van Noordoost
Fryslân kijken. Dit is het vervolg op
het Sociaal Economisch Masterplan
‘Netwerk Noordoost - wonen en
werken in netwerken’. Dit plan hebben wij samen met stakeholders en
het georganiseerd bedrijfsleven uit
Noordoost Fryslân opgesteld.

Wij kunnen dit niet alleen. Graag
willen wij hier samen met u mee aan
de slag. Wij vragen u nadrukkelijk
mee te denken bij de uitwerking van
de regionale thema’s. Zo geven wij
samen verder vorm aan de toekomst
van Noordoost Fryslân, én aan de
vertaling hiervan naar concrete projecten. Misschien heeft u wel meer
interesse voor deze concrete projecten. Ook daarbij is uw betrokkenheid
cruciaal. Wij nodigen u uit om hier
verder vorm aan te geven.

Belangrijke thema’s en projecten
voor u als ondernemer
Verbeteren van de bereikbaarheid
van Noordoost Fryslân door aanleg van De Centrale As, ontsluiting
Kollum / Buitenpost richting de
A7, opwaardering van het Prinses
Margrietkanaal, verbetering van de
spoorlijn Leeuwarden - Groningen
en uitwerking van nieuwe openbaar
vervoerconcepten.
Noordoost Digitaal: verbeteren van
de digitale ontsluiting van Noordoost
Fryslân door de versnelde aanleg
van glasvezel. Dit biedt kansen voor
nieuwe toepassingen en gebruiksmogelijkheden, onder meer voor de
gezondheidszorg, het onderwijs en
voor u als ondernemer.

Reacties zijn welkom op:
info@netwerknoordoost.nl of bij de
bedrijfscontactfunctionaris van uw
gemeente.

men van voorzieningen en het investeren in de ruimtelijke kwaliteit van
kernen. Daarnaast is de leefbaarheid
in de dorpen van Noordoost Fryslân
belangrijk, zeker ook met het oog op
de krimpproblematiek.
Regionaal bedrijventerreinconvenant
Noordoost Fryslân: regionale samenwerking bij planning van nieuwe
bedrijventerreinen, uitgifte van
bedrijfskavels en herstructurering
van verouderde terreinen. Dit betekent eenduidige aanpak voor u als
ondernemers en meer (ruimtelijke)
kwaliteit van de terreinen.
Recreatie en Toerisme: er liggen
veel kansen voor ondernemend
Noordoost Fryslân op het gebied
van recreatie en toerisme en in het
bijzonder waterrecreatie. Er gebeurt
al veel op dit gebied, hoe kan dit
verder versterkt worden? Wat heeft
u als ondernemer nodig om dit op te
pakken?

Behoud en versterken van een vitaal
platteland door het inzetten op
Sterke Kernen. Dit betekent meer
regionale samenwerking, het afstem-

Landbouw is een van de dragers van
de economie én het landschap in
Noordoost Fryslân. Hoe kunnen we
samen ervoor zorgen dat de land-

