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Onderwerp : FruitDelta Rivierenland verwelkomt u!  
 
 
 
FruitDelta Rivierenland feliciteert u van harte met uw installatie als Statenlid in onze mooie 
provincie. Wij wensen u de komende vier jaar veel wijsheid toe en kijken uit naar een fijne 
samenwerking.  
 
FruitDelta Rivierenland is een krachtig samenwerkingsverband waarin overheid, onderzoek, 
onderwijs, ondernemers en ondernemende burgers zich samen inzetten om de regio te ontwikkelen 
en verder te versterken. Wij zijn hét centrum van innovatieve bedrijven. Maar ‘fruit’ staat voor ons 
ook figuurlijk voor de vruchtbare kansen die te vinden zijn in dit gebied. FruitDelta Rivierenland is 
het best bereikbare en meest centrale kruispunt voor fruitbedrijven die richting Europa kijken en 
via water of weg hun logistiek willen organiseren. Die ijzersterke combinatie van fruit, innovatie en 
logistiek creëert een economisch klimaat dat een natuurlijk evenwicht heeft gevonden met het 
kenmerkende Gelderse rivierenlandschap. 
 
Om u welkom te heten vindt u in dit pakket enkele heerlijke streekproducten, afkomstig uit onze 
regio. Tevens treft u onze themaflyer aan. Hierin hebben wij op een rijtje gezet op welke thema’s 
wij graag de samenwerking met de provincie Gelderland aangaan en versterken. FruitDelta 
Rivierenland heeft Gelderland heel wat te bieden en geeft graag vorm en inhoud aan de 
doelstellingen van Gelderland. Doet u mee? De kansen liggen voor het oprapen! 
 
Wellicht heeft u of uw fractie interesse om (beter) kennis te maken met Rivierenland. Wij nodigen 
u uit voor een geheel verzorgd werkbezoek. Tijdens dit bezoek kunt u kennis maken met onze 
bestuurders, partners, innovatieve bedrijven en burgerinitiatieven. Wij passen uw kennismaking 
met de regio graag aan op de onderwerpen waar u graag meer over wilt weten. Mocht u van deze 
kans gebruik willen maken, kunt u contact opnemen met Jeroen Hellebrekers, projectleider lobby & 
branding, via hellebrekers@regiorivierenland.nl of (06) 55 36 85 93. 
 
Voor verdere vragen en reacties kunt u contact opnemen met Huug Derksen, secretaris van Regio 
Rivierenland, via derksen@regiorivierenland.nl of (0344) 63 85 60. We horen graag van u! 
 
Ik feliciteer u nogmaals van harte met uw installatie en kijk uit naar een goede samenwerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans Beenakker 
Voorzitter FruitDelta Rivierenland 
 

 

mailto:hellebrekers@regiorivierenland.nl
mailto:derksen@regiorivierenland.nl

