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BRUSSELS LOF

Brussels Lof april 2017
Tijd voor een nieuwe Brussels Lof! Sinds de vorige editie is er genoeg
gebeurd: nieuwe plannen, partnerschappen en bijeenkomsten zijn
gelanceerd. Lees dus snel verder voor het laatste Europese nieuws in
en van de Regio Arnhem Nijmegen.
Cécile & Arnout

Bureau Brussel Jaarplan 2017
& beyond
Tijdens het Bestuurlijk Overleg van de
Regio Arnhem Nijmegen op 6 april 2017 is
de Dynamische Jaaragenda 2017 &
beyond van Bureau Brussel besproken en
aangenomen.
De inzet is om vanaf 2017 versterkt in te
zetten op de thema’s Smart Energy,
Sustainable Mobility en Health. Hierop
acteert Bureau Brussel niet alleen, maar
in
samenwerking
met
en
door
nadrukkelijke voeding vanuit gemeenten
en andere partijen uit de regio. Lees nu
het jaarplan via onderstaande link!

LEES MEER →

Nijmegen in Urban Agenda
Partnership Urban Mobility
In het kader van de Europese Urban
Agenda zijn er verschillende thematische
partnerships opgezet. Hierin gaan
Europese steden samen met de
Europese Commissie, EU lidstaten en
stakeholders uitwerken hoe Europese
regelgeving, Europese kennisuitwisseling
en Europese financiering verbeterd kan
worden. Nijmegen zit, mede namens de
regio, in het partnerschap over Urban
Mobility. Zo zitten we in het voorportaal
om mee te denken over Europese
ontwikkelingen
die
de
duurzame
mobiliteit in de regio verder kunnen
brengen.

LEES MEER →

Op zoek naar
samenwerkingskansen:
Europese Partner Searches
Via het Europese netwerk van de Regio
Arnhem Nijmegen komen regelmatig
kansen voorbij om aan te haken bij
Europese projectvoorstellen. Op de
website hebben we nu een klein
overzicht gepubliceerd.
Het gaat onder meer om bestaande
projectvoorstellen
op
de
thema's
circulaire
economie,
duurzame
mobiliteit, energie en erfgoed &
toerisme.

LEES MEER →

Liberation Route Europe
presenteert zich in Brussel
Eind januari werd in Bastogne en Brussel
een conferentie georganiseerd voor de
leden, betrokkenen en Europese gasten
bij Liberation Route Europe en het
Europese project LRE Next Level.
Bureau Brussel was betrokken in het
voortraject en organisatie van het
Europese project, dat nu afloopt.
Liberation Route Europe gaat volop
verder, en er waren genoeg resultaten te
presenteren (inhoud, apps, website).
Ook de Regio Arnhem Nijmegen blijft
betrokken in het nadenken over kansen
voor nieuwe Europese mogelijkheden.
Op de conferentie werd het Liberation
Route Europe project door de Europese
Commissie geprezen als voorbeeld van
Europese
samenwerking
tussen
toerismeorganisaties,
musea
en
overheden.

LEES MEER →

Wifi4EU: Europese gratis wifi
De Europese Commissie zet zich in voor
gratis wifi in alle Europese gemeenten,
voor zowel inwoners als bezoekers, op
openbare plaatsen zoals parken, pleinen,
overheidsgebouwen, bibliotheken,
ziekenhuizen, musea enz. Het plan heet
WiFi4EU.
De EU trekt voor WiFi4EU een bedrag van
120 miljoen euro uit voor de installatie
van geavanceerde wifi-apparatuur op
centrale locaties. In de loop van 2017
wordt meer bekend, maar het kan lonen
alvast rekening te houden in eventuele
plannen van gemeenten, bibliotheken,
ziekenhuizen, enz.

LEES MEER →

EU subsidieaanvraag
arbeidsparticipatie migranten
Arnhem neemt deel aan een Europese
subsidieaanvraag
om
de
arbeidsparticipatie van migranten te
versterken. Het is een mooi voorbeeld
van onze activiteiten om externe
financiering te krijgen voor het
realiseren van onze ambities als stad. In
juli horen we of de aanvraag wordt
gehonoreerd.

LEES MEER →

Mede mogelijk gemaakt door...
Nijmegen en Europa
Wat
hebben
Doornroosje,
snelfietspaden, ParkinsonNeXt en de
Biezantijn
in
het
Nijmeegse
Waterkwartier gemeen? Het zijn allemaal
projecten die tot stand zijn gekomen
met behulp van geld uit Europa en uit de
regio. Van 3 tot 21 april staat hierover
een kleine tentoonstelling in de
Stadswinkel, Mariënburg 30, Nijmegen.

LEES MEER →

Agenda
11-12 mei 2017, Brussel: werkbezoek secretarissen/directeuren van de regio
12-13 mei 2017, verschillende locaties: Europa om de hoek kijkdagen. Zie
www.europaomdehoek.nl
18 mei 2017, Arnhem: Conferentie Circulaire Business
modellen. www.circulairebusinessmodellen.nl
13 t/m 16 juni 2017, Arnhem/Nijmegen: Velo-city 2017. Internationale
fietsconferentie met veel internationale gasten en side-events in de Regio
Arnhem Nijmegen. Voor registratie en conceptprogramma, zie http://www.velocity2017.com
19 t/m 25 juni 2017, Brussel: EU Sustainable Energy Week
9 t/m 12 oktober 2017, Brussel: European Week of Regions and Cities. De
thema's voor dit jaar zijn 1) Building resilient regions and cities, 2) Regions and
cities as change agents, 3) Sharing knowledge to deliver results. Bureau Brussel is
betrokken bij de organisatie van meerdere events.
November 2017, Brussel: ERRIN project brokerage event. Matchmaking Europese
projectvoorstellen.
6-7 december 2017, Brussel: Polis conferentie. Zie ook de Call for Speakers

regioan.nl/bureaubrussel

arnout.smit@arnhemnijmegen.eu

@BureauBrussel
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