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Prettige Feestdagen!
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Prettige Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.
Blijf positief en gezond en op naar economisch herstel in 2021!
Team EBDB
2020 was geen gemakkelijk jaar. Samen zetten we in 2021 de schouders er
weer onder. In deze nieuwsbrief delen we nog graag de laatste nieuwtjes van
2020 met u.
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Unmanned Valley

Intelligente robots of zogenaamde unmanned systems spelen een steeds
belangrijkere rol in onze economie en samenleving. De businesscase
Unmanned Valley draagt bij aan de transformatie van Vliegveld Valkenburg tot
een test- en ontwikkelcenter op het gebied van drones en sensorbased
technology.
Workshop
Tijdens een workshop werden onlangs vier projectleiders uit het programma
van de Economic Board bijgepraat over de businesscase Unmanned Valley.
Ook werd gekeken naar verbindingen en bruikbare unmanned toepassingen
voor de sectoren Greenport, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Flower Attraction en
Precisielandbouw. Meer weten? Stuur een email naar Ernst-Jan Reinerie via
projecten@ebdb.nl.

Economic Forum Duin- en Bollenstreek
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Op donderdag 4 februari 2021 organiseert de EBDB, in samenwerking met
Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek, het Economic Forum Duin- en
Bollenstreek: het kennis- en inspiratiecongres voor en door de regio. Met als
thema: Samenwerken aan economische dynamiek in de regio!
Bekijk de uitnodiging >>
Registreren

Bent u al Vrijlander?
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Bent u al Vrijlander? Vrijlanders is het collectief van bedrijven, bewoners,
overheden en onderwijsorganisaties die samen werken aan vernieuwing en
dynamiek in de economie van de Duin- en Bollenstreek! Doe mee, voor een
bedrag van 250 euro behoort u tot de oprichters van Vrijlanders.
Klik en word Vrijlander
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