Gefeliciteerd!
De komende vier jaar bent u raadslid in één van de drieëntwintig
prachtige gemeenten van de metropoolregio Rotterdam Den Haag.
Iedere gemeente heeft zijn eigen, unieke karakter en van daaruit
wordt regionale samenwerking gezocht.
Raadsleden, wethouders en burgemeesters trekken daarin samen op
en dat versterkt het economisch vestigingsklimaat en verbetert de
bereikbaarheid in de regio. En dat moet ook want we staan voor grote
uitdagingen: tot 2040 komen er in de metropoolregio 400.000 nieuwe
inwoners bij. Een derde van de landelijke
CO2-uitstoot komt uit onze regio.
We moeten 200.000 nieuwe woningen bouwen.
En de metropoolregio leunt te
veel op oude technologie.
Voor sommige sectoren
is het erg lastig om
voldoende (geschoold)
personeel te vinden.

Kortom: de handen moeten uit de mouwen.
Voor succesvolle samenwerking zijn ingrediënten te benoemen:
onderling vertrouwen, gemeenschappelijke inzet, nieuwe ideeën en
goede afspraken horen in ieder geval tot de receptuur. U kunt een
van de smaakmakers van die samenwerking zijn maar dat vraagt,
net zoals in de keuken, een goede voorbereiding.
Via deze link proberen we inzicht te geven in de manier waarop in
de metropoolregio wordt samengewerkt. Het is ter informatie en ter
inspiratie, want we hopen van harte dat u één van de gangmakers
van regionale samenwerking wilt zijn.
Wij zullen u daar graag bij ondersteunen.
Met plezier bieden we u hierbij een recept aan van één van de
topkoks van onze metropoolregio: Niven Kunz.
Op zeer jonge leeftijd kreeg hij al een Michelin-ster. De basis van dat
succes was zijn eigen talent en, zoals hij zelf zegt, de producten uit
onze regio.
Zo zie je maar wat vanuit onze metropoolregio mogelijk is.
Als we de komende vier jaar met ambitie samenwerken,
plukken onze inwoners daar de vruchten van.

secretaris-algemeen directeur

Ingrediënten salade:
• 3 ciabattas, in kleine stukjes gesneden

• 3 pruimtomaten, in blokjes gesneden
• 2 tomaten, in blokjes gesneden
• 300 gram honingtomaten
• 15 gram verse basilicum
• 75 gram rucola
• 75 gram botersla
• 75 gram radicchio
• 4 eetlepels extra vierge olijfolie
• 4 eetlepels balsamicoazijn
• 1 mozzarella bol, in stukjes gesneden
• Zout en peper naar smaak

Bereidingswijze:
Verhit wat olijfolie in een koekenpan en
bak de ciabatta krokant.
Meng de drie soorten tomaat, de
mozzarella, het basilicum, de extra vierge
olijfolie en balsamicoazijn.
Voeg de krokant gebakken ciabatta toe en
meng door de salade.
Bestrooi met zout en peper naar smaak.
De foto en het recept zijn afkomstig van Niven Kunz

