Summer Update Bureau Brussel, september 2017
In de nieuwsbrief "Brussels Lof" vindt u informatie over de werkzaamheden van Bureau Brussel.
Om u nog beter te informeren sturen we u een Summer Update 2017: een overzicht van de
werkzaamheden van Bureau Brussel en de bereikte resultaten van de eerste helft van 2017.
Om goed op de hoogte te blijven kunt u ons volgen via twitter: @bureaubrussel





















Projecten
Het project CleanMobilEnergy is ingediend in de tweede fase voor Interreg NWE subsidie
(totaal project ca. €6 mln voor ontwikkeling duurzaam energiesysteem);
Het EYES project is goedgekeurd (organisatie WO II herdenkingsevent met scholieren), op
basis van opgebouwde naam en ervaring Europese samenwerking op thema herdenking is dit
project gehonereerd door Europese Commissie (uitvoering vanaf najaar 2018);
Aangesloten bij PTP Commute projectvoorstel Horizon 2020 met daarin pilot
doorontwikkeling duurzaam vervoersmanagementnaam en profilering duurzame mobiliteit;
Initiatief medegeorganiseerd om de Energy Globe Awards naar de regio te halen;
Horizon 2020 projectvoorstel SMARTIES ingediend, maar helaas afgekeurd (innovatie en
doorontwikkeling regionaal duurzaam energiesysteem en bijbehorende data);
Succesvol een Partner Search uitgevoerd voor een Health Valley partner Eurostars
projectvoorstel;
Het Liberation Route Europe Next Level afsluitende event in Brussel en Bastogne,
januari 2017, medegeorganiseerd (sprekers, organisatie, netwerk en spin-off van project in
afsluiting);
De AMIF subsidieaanvraag arbeidsparticipatie migranten is ingediend door de gemeente
Arnhem;
Op kansen gewezen van Europese fondsen voor projecten circulaire economie (DAR,
Nijmegen, AVR). Tijdens European Week of Regions and Cities (9-12 oktober in Brussel)
wordt over dit thema een workshop georganiseerd i.s.m. Provincie Gelderland & Cleantech
Regio.
Een brainstorm georganiseerd voor mogelijke duurzame mobiliteit projectvoorstellen
binnen Urban Innovative Actions programma.
Voorbereiding Europese project aanvraag i.s.m. NTP Infra Zevenaar & gemeente
Zevenaar over circulaire fietspaden
Profilering
Met Velo-city 2017 Conferentie (13-16 juni) de Regio Arnhem Nijmegen op de kaart
gezet als duurzame mobiliteitsregio, 1500 deelnemers uit 40 landen. Plus spin-off:
o Publicaties in kranten, vakbladen en sociale media (nationaal en internationaal)
o Contacten opgedaan toekomstige samenwerking (Europese steden en regio’s,
partners, klimaatgezant, EU Commissaris, minister, koning)
o Goede voorbeelden en inspiratie opgedaan voor doorontwikkeling fietsbeleid
Voor Velo-city 2017 de Mayors Session georganiseerd, daarmee invulling aan profilering
en lobby richting andere Europese steden, regio’s en de EU Commissaris;
Tijdens Mayors Session Velo-city 2017 (16 juni) heeft de Economic Board haar nieuwe
Virtual Reality film gepresenteerd aan alle deelnemers;
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Ondertekening European Clean Bus Deployment Initiative (profilering van duurzame
mobiliteitsregio en versterking lobby hiervoor);
De presentatie van de eerste Smart Trolley Grid laadpaal ingebracht als EU Sustainable
Energy Day (local event in Europese week);
Een presentatie gegeven over onze regionale fietsaanpak aan Europese regio’s in
Brussel (juli 2017);
Organisatie workshop Health: regionaal Health profiel laten presenteren door Health
Valley aan Europese Health regio’s binnen ERRIN;
Eerste aanzet voor aandacht best practice regionale inkoop duurzame energie;
Voorbereidingen & mede-organisatie werkbezoek aan Gelderland voor Europese
regio’s op thema energietransitie (31 oktober-2 november) : presentatie in Brussel en
actief benaderen in Brussel van mogelijke deelnemende Europese partners.
Werkbezoek georganiseerd voor bezoek Streekplatform de Kempen aan onze regio (16-17
maart) in samenwerking met Economic Board.
Partners
Samenwerking opgezet met Zuid-Denemarken en Stavanger (Noorwegen) op thema
Health: verkenning bezoeken conferentie, lidmaatschap CORAL en vooral mogelijke
projectsamenwerking;
Presentaties gegeven in gemeenteraden van enkele GO gemeenten;
Presentaties voor ROC leerlingen (Rijn Ijssel en Nijmegen) over kansen voor de regio in
Europa & ROC leerlingen ontvangen in Brussel ;
Organisatie werkbezoek gemeentesecretarissen, Economic Board en Provincie aan
Brussel (12-13 mei): versterking rol gemeentesecretarissen in regionale samenwerking en
voeding Bureau Brussel, versteviging van blik op Europese thema’s die de regio raken;
Samenwerking binnen H2020 project SMARTIES: relatie met regio’s opgebouwd (project
financiering helaas afgekeurd);
Verkenning mogelijke samenwerking Clean Mobility Center binnen Knowledge
Innovation Community consortium (de aankomende Europese kennis en innovatie
infrastructuur op stedelijke mobiliteit).
Public Affairs
Lobby voor meer aandacht fiets in Europees mobiliteitsbeleid
o follow-up en legacy Velo-city
o initiatief opgezet voor Big Bike Event in samenwerking met Permanente
Vertegenwoordiging in Brussel (28 juni 2017)
o Cycling Strategy
o Deelname Urban Agenda Partnership Urban Mobility (advisering Bureau Brussel)
Lobby European Green Capital Nijmegen 2018
o Europese conferenties & events naar de regio halen (oa. European Green Challenge
award, werkbezoek georganiseerd ism provincie Gelderland juli 2017)
o Tijdens European Week of Regions and Cities interview met burgemeester Bruls en
burgemeesters vorige European Green Capitals (event in Brussel op 11 oktober)
o Gesprekken met Permanente Vertegenwoordiging over te organiseren event in
Brussel EGC Nijmegen 2018
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Lobby voor het thema Circulaire Economie: professor Jan Jonker Radboud
Universiteit geeft presentatie tijdens European Green Week, gesprek met Europese
Investerings Bank & voorbereidingen workshop Circular Economy tijdens EWRC op
11 oktober in Brussel.

Policy
Deelname in Partnership Urban Agenda Urban Mobility: werken aan betere EU steun voor
stedelijke mobiliteit in regelgeving, kennisdeling en financiering.
Deelname aan diner in Europees Parlement (juli 2017) via het POLIS netwerk om meer
aandacht te vragen voor Urban Agenda & stedelijke mobiliteit bij Europarlementariers (policy
paper ingediend).
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