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Interreg NWE is de vijfde cyclus van het oude Interreg-B programma. Dit is een transnationaal programma gericht op 

deelname van partijen uit acht landen uit Noordwest Europa: gedeeltes van Nederland, Frankrijk en Duitsland, heel 

Ierland, het Verenigd Koninkrijk, België, Zwitserland en Luxemburg. De verschillende Interreg programma’s hebben 

als vanouds tot doel grensvervaging te bevorderen en dit specifieke NWE programma focust zich op de thema’s 

innovatiecapaciteit, koolstofarme economie en efficiënt gebruik van grondstoffen.  

Brussels Lof informeert bestuurders, ambtenaren en maatschappelijke partners in de regio over de 

werkzaamheden van Bureau Brussel.  

2 INTERREG NWE aanvragen 

goedgekeurd 

Op 26 februari 2016 kondigde het Interreg 

"NorthWest Europe" (NWE)  secretariaat 

aan welke projecten de tweede ronde overleefd 

hadden. Arnhem Nijmegen City Region is goed 

vertegenwoordigd, met twee projecten die door 

zijn naar de volgende ronde: Climate Active 

Neighbourhoods (CAN) en Cycle Highways 

Innovation for smarter People transport and 

Spatial planning (CHIPS). Arnhem, de 

provincie Gelderland en Nijmegen zijn 

betrokken. Samen leveren de projecten de 

regio ongeveer €1,8 miljoen euro aan 

investeringen op. 

 

CAN is een project dat zich richt op het verminderen van CO2 uitstoot door aan te sluiten bij bottom-up initiatieven uit 

de stad. Binnen dit project wordt er gekeken naar welke belemmeringen mensen in de wijken hebben om tot 

energiebesparing te komen. De gemeente Arnhem is officieel partner binnen het project en werkt hiervoor samen met 

o.a. Alliander, het waterschap Rijn IJssel, Rijn IJssel energiecorporatie, de kennisinstellingen, woningbouwcorporaties 

en het klimaatverbond.  

CHIPS is een project dat zich richt op snelfietsroutes in België, Nederland, Noord-Ierland en Duitsland als een manier 

om mensen van en naar werk te laten reizen. Samen met de organisator van Velo-City, de European Cyclists’ Federation 

(ECF) doen vanuit onze regio de provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen mee.  

 

Bureau Brussel feliciteert een ieder die meegewerkt heeft aan de totstandkomingen van deze projecten! 

EU-Weetje 

De Europese Unie viert elk jaar op 9 mei haar eigen “Europa dag”. Negen mei is gekozen omdat op die dag in 1950. 

de Franse minister van buitenlandse zaken, Robert Schuman, in een beroemd geworden speech opriep tot de 

oprichting van een Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS; voorloper van de EU). Op 25 juli 1952  

was het zover en ging de EGKS met 6 landen (Nederland, België, Luxemburg, de Bondsrepubliek Duitsland,  

Frankrijk en Italië) van start.Schuman was geboren in Luxemburg, had een Duitse vader en kreeg in 1919  

de Franse nationaliteit. De Europese Commissie, de raad van de Europese Unie en de Europese Dienst  

voor Extern optreden zijn thans gevestigd in en om het Schuman Plein in Brussel. In 1985 is 9 mei 

uitgeroepen tot Europadag.  
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Nederlands voorzitterschap 

raad van de EU 

Zoals uitgelegd in het EU-Weetje van de vorige editie van deze nieuwsbrief, is de 

EU gestoeld op drie belangrijke instituties: de Europese Commissie, het Europees 

Parlement en de raad van de EU. De raad is de verzameling van alle lidstaten in 

Brussel. De raad kent een wisselend voorzitterschap; elk half jaar is een andere 

lidstaat voorzitter. In de eerste helft van 2016 is Nederland voor de 12e keer 

voorzitter. De verantwoordelijkheden van de voorzitter zijn gelegen in het 

faciliteren van de verschillende overlegstructuren die de raad van de EU kent. 

Daarnaast is de voorzitter de vertegenwoordiger van de raad in andere EU 

instellingen, zoals de Europese Commissie en het Europees Parlement. Ook werkt 

zij aan het bepalen van de agenda voor de periode van zes maanden.  

 
Nederland heeft het voorzitterschap op dit moment. De prioriteiten van Nederland zijn: “een strategische agenda voor 

de EU in tijden van verandering, banen scheppen door innovatieve groei en verbinding zoeken met maatschappelijke 

actoren." Ondanks dat de voorzitter geacht wordt een zo neutraal mogelijke rol te nemen, heeft Nederland met het 

voorzitterschap de kans om eigen speerpunten aan bod te laten komen. Ook worden er talloze zogenaamde (informele) 

ministeriële raden, ambtelijke vergaderingen, seminars en congressen georganiseerd. Deze vinden allemaal plaats in 

Amsterdam. Voor een overzicht van deze activiteiten, kunt u kijken op de website van het Nederlands voorzitterschap: 

http://www.eu2016.nl.  

 

Arnhem Nijmegen en het NL 

voorzitterschap 

EU Urban Agenda; the Dutch Approach 

In samenwerking met alle Nederlandse ERRIN leden organiseert Bureau Brussel  

op 13 juni 2016 een event over de EU Urban Agenda en de manier waarop we in  

Nederland de connectie met onze Agenda Stad maken. De bedoeling 

is om een inspiratiemiddag in informele setting te organiseren, afgesloten met  

een borrel met live muziek! De locatie is de Nederlandse Permanente Vertegen- 

woordiging in Brussel.  

 

Daarnaast wordt er een zogenaamde “experience room” ingericht waar elke  

regio één innovatieve startup kan presenteren. Voor Arnhem Nijmegen City  

Region wordt hier de e-health startup Tinybots (www.tinybots.nl) gepresenteerd. Twee promovendi die met behulp 

van het rockstart programma in Nijmegen een kleine, sociale robot speciaal voor dementerende ouderen hebben 

ontwikkeld komen naar Brussel om dit te presenteren.  

 

De genodigden zijn onze gezamenlijke, Europese partners. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan  

het definitieve programma. De City Deals die op dit moment gesloten worden of gesloten zijn met  

het rijk, worden gepresenteerd. Vanuit onze regio werkt men op dit moment aan een  

City Deal  Smart Energy, Food and Health, waarbij Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn en Ede  

proberen om samen met triple-helix partijen een verbinding te zoeken tussen deze topsectoren.  

http://www.eu2016.nl/
http://www.eu2016.nl/
http://www.tinybots.nl/
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Clean Urban Transport in 2030  

In samenwerking met de NS organiseert Bureau Brussel op 15 juni 2016 een seminar met als titel "Green Urban 

Transport in 2030". Dit evenement wordt in Brussel georganiseerd in het kader van de EU sustainable energy week 

(EUSEW, www.eusew.eu) en wordt een inspirerende sessie over hoe de mobiliteit van de toekomst eruit zal zien. 

Het zal een interactieve sessie worden, geopend door keynote speaker Walter Dresscher. Walter Dresscher is een 

architect die het ontwikkelen van nieuwe transportconcepten in stedelijke omgevingen tot een van zijn 

kernactiviteiten heeft gemaakt. Deze inspirerende speech zal worden gevolgd door een panel discussie over hoe 

transportsystemen er in 2030 uit zullen zien. In het panel zullen viceburgemeester van Nijmegen Harriët Tiemens, 

Ed Lancaster van the European Cyclists’ Federation, Sebastiaan de Wilde van NS en Florinda Boschetti van Polis 

plaatsnemen. Kijk voor meer informatie op de eventpage op www.eusew.eu.  

Met volle kracht gaan ondernemers, kennis-

instellingen en overheden samenwerken om de 

regio Arnhem Nijmegen economisch sterk te 

houden en te krijgen. Daarvoor riepen zij de 

Economic Board Arnhem Nijmegen in het leven. 

 

De Economic Board houdt zich bezig met het 

versterken van de samenwerking tussen ondernemers, 

kennisinstellingen en overheden op de groeisectoren 

Health, Energy en Food en de cross-overs daartussen. 

Aan de voorbereiding van de Economic Board is 

zorgvuldig gewerkt. De leden van de board zijn samen 

met de directeur en de 2 medewerkers gestart om 

invulling te geven aan de strategie en plannen van de 

Economic Board. 

De Economic Board wordt gevormd door vijftien leden. De kennisinstellingen worden  

vertegenwoordigd door Kees Boele (Hogeschool Arnhem Nijmegen), Peter van Dongen 

(Van Hall Larenstein), Ben Geerdink (ROC Rijn IJssel), Leon van Halder (Radboud umc)  

en Gerard Meijer (Radboud Universiteit). Marcel Hielkema (VNO-NCW), Peter  

Molengraaf (Alliander), Monique Noomen (Eiffel), Edwin de Rooij (Synthon) en Charles Smit (NXP) nemen 

vanuit het bedrijfsleven deel aan de Economic Board.  

 

Vanuit de overheden hebben burgemeester Hubert Bruls (gemeente Nijmegen), wethouder Ron König  

(gemeente Arnhem), burgemeester Toon van Asseldonk (gemeente Overbetuwe), gedeputeerde  

Michiel Scheffer (provincie Gelderland) zitting in de board. De deelname van burgemeester  

Cees van der Knaap (gemeente Ede) zorgt voor de verbinding met de regio Food Valley  

(Ede/Wageningen).  

 

Economic Board regio Arnhem 

Nijmegen van start 

http://www.eusew.eu/
http://eusew.eu/energy-days/green-urban-mobility-2030
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Burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van de Economic Board: “De regio heeft veel te bieden op gebied van economie, 

onderwijs, cultuur en toerisme. Om die kansen landelijk en internationaal te benutten is samenwerking nodig. De 

Economic Board is daarbij erg belangrijk.”  

 

De Economic Board wordt ondersteund door het projectbureau Economic Board. Directeur van het projectbureau is 

Sigrid Helbig. Zij heeft in de afgelopen jaren in het bedrijfsleven veel ervaring opgedaan met het aansturen en 

(her)structureren van complexe organisaties, het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het plannen en uitvoeren van 

projecten. Eerder werkte zij voor onder andere de Koninklijke Frans Maas Group, De Rooy Holding en Van Huët. Zij 

heeft daarnaast ervaring als toezichthouder en commissaris bij organisaties in de zorg, onderwijs en woningbouw.  

 

Sigrid Helbig: “De belangrijkste opgave voor de Economic Board voor 2016 is het maken van een gezamenlijke 

strategische agenda voor de regio. Kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid gaan hier dan mee aan de slag. 

Zo werken we samen aan economische versterking van de regio. Ik kijk ernaar uit om deze samenwerking mede gestalte 

te geven.”  

 

Voor meer informatie kunt u kijken op de nieuwe website van The Economic Board: www.theeconomicboard.nl  

Tussen 27 februari en 2 maart 2016 vond in Taipei 

(Taiwan) de mondiale versie van het grootste 

fietscongres ter wereld, Velo-City, plaats. De 

2016-editie in Taipei was de best bezochte editie 

buiten Europa ooit. Vanuit onze regio waren 

burgemeester Kaiser, locoburgemeester Tiemens 

en voormalig wethouder Mink aanwezig. Zij 

kregen hier de officiële “Velo-City fiets”uit 

handen van de president van de European 

Cyclists’ Federation, Manfred Neun. De Velo-City 

2017 conferentie wordt van 13 t/m 16 juni 2017 in 

Arnhem en Nijmegen gehouden.  

 

De conferentie in Taipei was een enorm spektakel. Men trapte af op 27 februari en had op 28 februari haar eerste 

hoogtepunt met een bike parade door Taipei. Het thema in Taipei was de Evolutie van fietsen (evolution of cycling) en 

focuste zich op de sociaaleconomische impact die fietsen in een stad kan hebben. Taipei heeft een strategie ontwikkeld 

waarbij ze fietsen als centrale oplossing van het bereikbaarheidsprobleem zien.  

Herman Kaiser, burgemeester van Arnhem, was vol lof. “Wat was dit een geweldig conferentie. We zijn onder de indruk 

van wat we hier gezien en ervaren hebben.” Tiemens gaf aan vereerd te zijn dat de organisatie van de volgende Velo-

city nu in handen ligt van Nederland. “Arnhem en Nijmegen zijn regio’s, de letterlijk met bruggen aan elkaar verbonden 

zijn. De bruggen tussen onze steden zijn een metafoor voor veel dingen, zoals het overbruggen van de kloof tussen  

de steden die gaan fietsen.” 

 

Freedom of Cycling 

De combinatie van de Nederlandse fietscultuur, de fietsindustrie en de infrastructuur is wat Nederland  

volgend jaar tijdens Velo-city 2017 aan de wereld wil laten zien. Het programma van de conferentie  

zal zich concentreren op infrastructurele zaken en de ingredienten die een fietscultuur maken.  

‘Freedom of Cycling’ is het thema dat fietsen voor iedereen comfortabeler en veiliger moet  

maken. Voor meer informatie kunt u kijken op de nieuwe website van Velo-city 2017, 

www.velo-city2017.com of u kunt de officiële twitter volgen: @Velocity2017  

Terugblik Velo-City 2016 in 

Taipei 

http://www.theeconomicboard.nl/
http://www.velo-city2017.com/
https://twitter.com/Velocity2017


april 2016, nr. 2 
 
 

 

Brussels Lof 

5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Op 13 april 2016 presenteerde Bureau Brussel haar jaarplan aan het 

bestuurlijk overleg van het Gemeenschappelijk Orgaan regio 

Arnhem Nijmegen. Bestuurders uit de hele regio konden zo horen 

wat Bureau Brussel doet en specifiek van plan is in 2016. Daarnaast 

hield ook Sigrid Helbig van het nieuwe Economic Board een 

presentatie. Het was een geslaagde ochtend, met kritische vragen 

en constructieve opmerkingen vanuit de toehoorders. Zelf ook 

geïnteresseerd in het jaarplan 2016 van Bureau Brussel? Neem dan 

contact op met Cécile de Boer en het komt uw richting op.  

 

Save the date voor de regiodag: 17 november 2016!! 

 

 

Presentatie jaarplan 2016  

Vertrek bij Bureau Brussel  

Na tweeënhalf jaar met veel plezier voor de regio gewerkt te hebben, neemt Stan van Oerle per 1 juni 2016 

afscheid van Bureau Brussel. Hij heeft een nieuwe uitdaging in Brussel gevonden en gaat een management 

traineeship volgen via Ormit bij BNP Paribas Fortis.  

Stan is in september 2013 begonnen als stagiair bij de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Nadat hij drie maanden stage had 

gelopen, kon hij vanaf januari 2014 starten met zijn eerste echte baan bij Bureau Brussel. Hij heeft de gehele transitiefase 

van de Stadsregio richting het GO meegemaakt. “Ik heb enorm veel te danken aan deze eerste baan en heb het ook altijd 

enorm leuk gevonden. De samenwerking met Cécile is een bijzondere geweest, en één die ik ook zeker ga missen. 

Daarnaast heb ik altijd heel prettig samengewerkt met iedereen, van alle 18 gemeenten. Als ik na 18 maanden klaar ben 

met mijn traineeship, dan verwacht ik Arnhem Nijmegen City Region in alle benchmarks en lijstjes in de top 5 te zien!” 

Wij wensen Stan heel veel succes met zijn nieuwe uitdagende baan in Brussel. Dank voor je inzet voor de regio en we 

gaan je missen! 

 

Op dit moment is de procedure voor het aanwerven van een nieuwe collega in volle gang, Er zijn vele brieven ontvangen 

en de gesprekken vinden plaats begin juni.  

Lidmaatschappen Europese 

Netwerken  

In Brussel organiseren regionale vertegenwoordigingen zich veelal via netwerkorganisaties. Deze netwerken 

zijn vaak rondom een thema of georganiseerd en bieden een scala aan kansen voor deelnemende partijen. 

Zo zorgen zij voor informatie door middel van nieuwsbrieven en interessante events, zijn ze bij 

uitstek geschikt voor het vinden van Europese partners voor Europees gesubsidieerde project- 

aanvragen en kunnen zij soms zelfs meehelpen met het schrijven van dit soort aanvragen.  

De regio Arnhem Nijmegen is lid van drie van dit soort netwerken: ERRIN,  

HyER en POLIS.  
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ERRIN 

Al sinds 2008 is de regio lid van het European Regions Research and  

Innovation Network (ERRIN). ERRIN is het grootste netwerk waar de regio 

lid van is: het netwerk heeft meer dan 120 regio's als lid. ERRIN organiseert 

zich rondom een scala aan werkgroepen waar regio's aan mee kunnen doen. 

Zo zijn wij, als Arnhem Nijmegen City Region, lid van werk- 

POLIS  

Sinds kort is de regio ook lid van het netwerk POLIS. POLIS is een Europees netwerk, 

opgericht in 1989 om de regio's van de EU een stem te geven in het transport- en 

mobiliteitsbeleid van de Unie. Hun missie luidt dan ook "Polis is een netwerk van Europese 

steden en regio's die samenwerken om innovatieve technologieën voor lokaal 

mobiliteitsbeleid te ontwikkelen". Ook POLIS heeft zich rondom "thematische pilaren" 

georganiseerd. POLIS heeft 63 leden en is bij uitstek geschikt om Europees beleid te 

beïnvloeden omdat zij al zo lang samen met de Europese Commissie op dit onderwerp 

samenwerken. Ook is POLIS in het verleden erg succesvol geweest in het meedingen naar  

HyER 

De gemeente Arnhem is namens de regio lid van het netwerk Hydrogen Fuel cells and 

Electro-mobility in European Regions (HyER). HyER is een netwerk dat zich specifiek 

richt op waterstof- en Electro mobiliteit. De afgelopen jaren heeft HyER een moeilijke 

periode gehad, waarbij zij door een te grote deelname aan te veel EU projecten 

capaciteitsproblemen kregen. Op dit moment is het netwerk bezig zich te vernieuwen,  

groepen op het gebied van Transport, Health, BioEconomy, Design and Creativity en Energy and Environment. Kijk 

voor meer informatie op www.errin.eu.  

 

Europese subsidieprojecten en zijn zij zeer wel bereid mee te doen of mee te denken in de aanvragen van haar leden. 

Kijk voor meer informatie op www.polisnetwork.eu. 
 

om zo weer in staat te zijn dé stem van Europese regio's op het gebied van waterstof te zijn. Arnhem draagt bij aan 

deze revitalisering van het netwerk en gebruikt het netwerk gelijkgestemde regio's op het gebied van waterstof en 

elektromobiliteit te vinden. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe website voor het netwerk.  
 

Nijmegen finalist Green Capital 

Award  

Nijmegen is genomineerd als finalist voor de ‘European Green Capital Award 2018’. Samen met Den Bosch 

en het Zweedse Umea strijdt onze stad om de titel groenste stad van Europa. De finalisten meten hun krachten 

in juni in de groene hoofdstad 2016 Ljubljana. Hier zal de gemeente Nijmegen samen met bewoners en 

organisaties laten zien waar de groene en duurzame kracht van Nijmegen in zit. 

 

Sinds 2010 reikt de Europese Commissie jaarlijks de Green Capital Award uit. Stockholm, Hamburg, Vitoria-

Gasteiz, Nantes, Kopenhagen, Bristol, Ljubljana en Essen kregen al eerder de prestigieuze titel. Het doel is  

lokale inspanningen voor milieu, duurzame economie en leefomgeving op Europese schaal te onderkennen.  

De winnende stad is een rolmodel voor andere Europese steden. Na de presentatie op 21 juni zal de jury,  

met vertegenwoordigers van de Europese Commissie, op 22 juni de winnaar bekend maken. Dan is  

duidelijk of Nijmegen zich in 2018 European Green Capital mag noemen. Nijmegen stond ook  

bij de afgelopen twee edities van de prijs in de finale. 

 

http://www.errin.eu/
http://www.polisnetwork.eu/


 

 

 

 

 

Colofon 

Cécile de Boer 

Cecile.de.boer@arnhemnijmegen.eu 

+31 6 21 49 36 37 

Stan van Oerle 

Stan.van.oerle@arnhemnijmegen.eu 

+31 6 51 66 88 84 

mailto:Cecile.de.boer@arnhemnijmegen.eu
mailto:Stan.van.oerle@arnhemnijmegen.eu

