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Westfriesland, september 2022 

 

Beste raads- en collegeleden, 

 

De 7 Westfriese gemeenten, het bedrijfsleven, het onderwijs en de zorg hebben de krachten 

gebundeld in het Pact van Westfriesland. Samen werken we aan een aantrekkelijk Westfriesland. 

We bundelen kennis en expertise en dragen gezamenlijk bij aan vraagstukken op het gebied van 

wonen, werken en leven in Westfriesland. Twee keer per jaar houden wij u op de hoogte van de 

voortgang van het Pact van Westfriesland. In dit e-magazine kunt u alles lezen over het Pact, de 

partners en de resultaten.   

VNG Jaarcongres  

Met trots kijken wij terug op het VNG jaarcongres op 28 en 29 juni. We hebben met elkaar meer 

dan 2500 bezoekers kennis laten maken met de regio Westfriesland. Mooi weer, unieke locaties 

en verdiepende kennissessies zorgden voor een geslaagd jaarcongres. De regio heeft zich op 

unieke wijze kunnen presenteren. Onder andere in samenwerking met elkaar, maatschappelijke 

partners, bedrijven en horecaondernemers. Hier kunt u de videocompilatie bekijken.  

Focus Pact van Westfriesland 

Inmiddels is met het Pact een stevige basis gelegd voor duurzame samenwerking in de regio. De 

samenwerking heeft op verschillende dossiers vruchten afgeworpen, zoals het woonakkoord, de 

gezamenlijke aanpak van de regionale energiestrategie, verduurzaming bedrijventerreinen, 

talentacademies en de taskforce verblijfsrecreatie. Het uitvoeringsprogramma van het Pact is 
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echter veelomvattend: 7 thema’s en 34 projecten. Om ambities waar te maken en als regio 

onderscheidend te zijn is focus nodig.  

Tijdens een heidag op 1 september gingen de 7 Westfriese colleges op basis van input van 

maatschappelijke partners in gesprek over de belangrijkste opgaven en kansen voor 

Westfriesland. Daarbij kwam de volgende top 3 naar voren:   

1. Energie, waaronder geothermie 

2. Versnellen woningbouw 

3. Innovatie in de zorg  

De komende periode worden deze focuspunten in nauwe samenwerking met partners 

uitgewerkt. Ook u wordt te zijner tijd gevraagd om input te leveren.   

Werkbezoek gedeputeerde staten provincie Noord-Holland 

De provincie Noord-Holland is een belangrijke samenwerkingspartner in het realiseren van de 

ambities van het Pact van Westfriesland. Op 11 oktober brengt de gedeputeerde staten van de 

provincie Noord-Holland een bezoek aan de regio Westfriesland. De 7 Westfriese colleges gaan in 

gesprek met de gedeputeerden over integrale opgaven en kansen voor de regio Westfriesland en 

hoe de provincie daarbij kan ondersteunen.  

Voor vragen over het Pact van Westfriesland kunt u terecht bij Sharon Smit, regiosecretaris: 

sh.smit@hoorn.nl, 06-51177230.   

Namens de Stuurgroep Pact van Westfriesland, 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Jan Nieuwenburg      Erik van Wattingen 

Burgemeester Hoorn     Gemeentesecretaris Koggenland 

Voorzitter stuurgroep Pact     Ambtelijk opdrachtgever Pact  
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