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SMART DELTA DRECHTSTEDEN GAAT VOOR NIEUWE ENERGIE

TERUGBLIK NATIONALE DUURZAME BEDRIJVEN 
ROUTE

De eerste Nationale Duurzame Bedrijven Route ligt achter ons! Op 3 
maart bezocht gedeputeerde Berend Potjer één van de deelnemers in de 
Drechtsteden, namelijk VMB Automation in Hendrik-Ido-Ambacht. Tijdens 

het tweedaagse evenement op 3 en 10 maart konden ondernemers op 
bezoek bij twintig duurzame bedrijven in de regio die vertelden over hun 
aanpak en het behaalde resultaat. Tevens gaven ze waardevolle tips. 

Deze kennis en ervaringen kunnen bezoekers gebruiken om tot een plan 
te komen voor hun eigen organisatie.
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REGIO DEAL DRECHTSTEDEN-GORINCHEM

ONDERZOEK BREDE WELVAART IN 
DRECHTSTEDEN VAN START

Begin maart is er een onderzoek gestart onder inwoners van de 
Drechtsteden en Gorinchem over het thema brede welvaart. Doel van het 

onderzoek is om meningen en ervaringen op te halen over thema’s als 
onderwijs, werken, en verblijven in de regio. Tevens willen we in kaart 
brengen wat de wensen voor de toekomst zijn. Het onderzoek wordt 

uitgevoerd door het Onderzoekcentrum Drechtsteden.

 

ONDERZOEK ERASMUS UNIVERSITEIT 
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De komende periode wordt er vanuit de Erasmus Universiteit onderzoek 
gedaan naar het merk Smart Delta Drechtsteden. Dit onderzoek focust 

zich op regiobranding en -marketing als instrument voor duurzame 
regionale ontwikkeling. Voor dit onderzoek is de input van de overheden, 

bedrijven en onderwijsinstellingen uit onze regio nodig!
Nu het merk een paar maanden geleden gelanceerd is, zijn de 
onderzoekers benieuwd naar de meningen van partners uit het 
bedrijfsleven, onderwijs en overheid over hun deelname aan en 

betrokkenheid bij het merk. Dit wordt gemeten door middel van een 
enquête. We willen jou, als partner van de regio, van harte uitnodigen om 
hieraan mee te doen. Begin april ontvang je een mail met daarin een link 
naar de enquête. Geen interesse? Meld je dan via onderstaande button 

af.
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SLIM SAMEN VOORUIT

Met Smart Delta Drechtsteden willen we slim samen vooruit. Dat doen we met elkaar: 
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