
Samen werken 
aan toekomst-
gerichte erven 
in de
Achterhoek

"Met de erfadviseur heb ik een
openhartig gesprek kunnen 
voeren over alle aspecten die 
op mijn erf spelen. Ik heb een 
beter inzicht gekregen in mijn 
eigen situatie en het heeft me 
op andere ideeën gebracht"

Reactie van een erfbewoner

Meer informatie vindt u op de website www.watea.nl of stel uw
vraag per mail (info@watea.nl) of telefonisch 0315 711 355 aan ons.

Erfbewoners uit deelnemende gemeenten kunnen zich aanmelden
voor een gratis keukentafelgesprek met één van de onafhankelijke
erfadviseurs. Als na dit eerste gesprek blijkt dat er behoefte is aan
een vervolg-adviestraject, dan kan er een doorverwijzing plaats-
vinden naar een gespecialiseerde erfbegeleider. Het vervolgtraject
is niet meer gratis, maar d.m.v. een voucher neemt de gemeente
de helft van deze advieskosten voor haar rekening tot een bepaald
maximum.

Gratis keukentafelgesprek

Al enige tijd loopt in de regio het pro-
gramma Werken aan Toekomstgerichte 
Erven Achterhoek, (WATEA). Initiator 
Ruimtevitaal Regisseurs biedt, i.s.m. regio 
8rhk en deelnemende gemeenten, met dit pro-
gramma erfbewoners in het buitengebied de
mogelijkheid in gesprek te gaan met gekwalificeerde 
erfadviseurs. 

De thema's die daarbij aan bod komen hebben betrekking op 
alles wat met de erfbewoner(s), het erf, hun bedrijf, gebouwen en
directe omgeving te maken heeft. 

Asbest
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Kent of bent u iemand die graag een onafhankelijk gesprek zou
willen voeren over de toekomst van zijn/haar erf? 
Neem dan contact met ons op!   

http://www.watea.nl
http://www.watea.nl
http://www.watea.nl
http://www.linkedin.com/company/programma-watea/?viewAsMember=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=100063775761818
http://www.watea.nl/contactinformatie


Ruimtevitaal

Ruimtevitaal Regisseurs investeert
in het ontwikkelen van een aantrekkelijk 
en kansrijk buitengebied in de Achterhoek.

We doen dit door, transparant en betrouwbaar, 
samen met andere professionals die actief zijn op 
dit terrein, te zoeken naar synergie in de oplossingen 
die we aan de bewoners van het buitengebied kunnen 
bieden. Hiermee initiëren en creëren we beweging naar een 
toekomstgerichte en integrale ontwikkeling van het buitengebied.

- Vitale 
  Ruimte

Met projecten en programma’s zet Ruimtevitaal Regisseurs haar ambitie en ideeën voor een
aantrekkelijk en kansrijk buitengebied om in concrete resultaten. De projecten die we ontwikkelen en
regisseren voeren we uit met partners op dit werkterrein met als einddoel een verbeterstap te maken
naar een vitaal buitengebied.  

Voorbeelden hiervan zijn de twee grote projecten in de Achterhoek, het programma “Werken aan
toekomstgerichte erven Achterhoek” en het project de Asbesttrein, en onze Ruimtevitaal
Asbestopruimbox.

Hoe doen wij dit?

Meer informatie vindt u op de website www.ruimtevitaal.nl 
of stel uw vraag per mail (info@ruimtevitaal.nl) of telefonisch 
0315 711 355 aan ons.

Wilt u samen met ons werken aan een vitaal buitengebied of bent 
u geïnteresseerd in onze aanpak? Neem dan contact met ons op!

http://www.ruimtevitaal.nl
http://www.ruimtevitaal.nl
http://www.ruimtevitaal.nl
http://www.ruimtevitaal.nl/contactinformatie
http://www.facebook.com/Ruimtevitaal-Regisseurs-101414985178061
http://www.linkedin.com/company/ruimtevitaal-regisseurs/?viewAsMember=true

