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NPRZ versterkt met nieuwe bestuursleden

Het bestuur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is versterk met vier
nieuwe bestuursleden.

Carolien Gehrels is bestuurder geworden voor Cultuur. Zij zal zich de komende jaren inzetten
om de culturele programmering op Zuid structureel te versterken en om de talentontwikkeling
op Zuid te stimuleren. Ook zal zij adviseren over de ontwikkeling van een nieuw
beeldbepalend nationaal cultuur-wetenschappelijk instituut op Zuid.
Gehrels is European Cities Director en city executive Amsterdam/Rotterdam bij Arcadis in
Amsterdam en was daarvoor wethouder en loco burgemeester bij de Gemeente Amsterdam
en verantwoordelijk voor onder andere kunst en cultuur, economische zaken, bedrijven en
monumenten.

Nieuw NPRZ-bestuurslid Richard Moti is wethouder Werk, Inkomen en NPRZ bij de
gemeente Rotterdam. Hij heeft namens de gemeente Rotterdam plaatsgenomen in het
bestuur van het NPRZ. Burgemeester Ahmed Aboutaleb, die tot voorheen deze functie
vervulde, is nu onafhankelijk voorzitter van het NPRZ-bestuur.

Ruud Vat heeft namens Deltalinqs (werkgevers haven en industrieel complex) plaatsgenomen
in het NPRZ-bestuur. Hij is tevens bestuurder van Transport en Logistiek Nederland. Vat heeft
zich jarenlang  ingezet voor de sector Transport en Logistiek. Hij was directeur/eigenaar van
het familiebedrijf Vat Logistics dat uitgegroeid is tot één van de toonaangevende logistieke
dienstverleners, en inmiddels gefuseerd is tot Neele Vat. Hij zit nu in de raad van advies.

Arjan Schakenbos heeft het stokje overgenomen van Maria Molenaar (bestuursvoorzitter
Woonstad) en namens de corporaties zitting genomen in het bestuur van het NPRZ.
Schakenbos is bestuurder bij woningcorporatie Vestia. Hij is daar voorzitter en
verantwoordelijk voor de portefeuilles Wonen en Onderhoud en Ontwikkeling.

NPRZ: aanpak met een lange adem
In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), werken Rijk, de gemeente Rotterdam,
corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan
een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen willen deze partners zorgen dat
opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde
van de vier grote steden in Nederland.
Meer over de doelstellingen en de resultaten van het NPRZ is te vinden op www.nprz.nl.

Voor meer informatie:
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