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BRUSSELS LOF

Brussels Lof 6 december 2018
Beste lezers van Brussels Lof,
De afgelopen maand stond voor Bureau Brussel in het teken van het
ontwikkelen van nieuwe Europese projectaanvragen, onder anderen
op de thema's circulaire economie en elektrisch rijden (e-hubs).
Daarnaast bezochten we namens de regio Arnhem Nijmegen diverse
internationale evenementen en conferenties en deden daar veel
nieuwe kennis en contacten op. In deze nieuwsbrief lezen jullie er
meer over. Iedereen alvast een prettige jaarwisseling en een fris
begin van 2019 gewenst.
Met vriendelijke groet, Arnout en Geert

Record aantal bezoekers bij Polis conferentie
De jaarlijkse Polis conferentie op 21, 22 en 23 november jongstleden in Manchester
heeft een record aantal van ruim 550 bezoekers getrokken. De thema’s die tijdens de
conferentie centraal stonden waren onder anderen: verkeersveiligheid, big data,
luchtkwaliteit, elektrificatie en stadsdistributie. Wethouder Harriët Tiemens nam
namens de regio Arnhem Nijmegen deel aan het slotdebat dat de prikkelende titel “Get
out of my space. What do we make room for in our cities?” droeg.

LEES MEER →

Regionale projecten tijdens EU Tourism
Day
Op 7 november vond de EU Tourism Day plaats. De
Regio Arnhem Nijmegen was actief aanwezig door
middel van een videopitch na de speech van
Eurocommissaris Bienkowska. Op die manier hebben
we twee projecten gepresenteerd in het hart van
Europa: Zorgeloos op Vakantie (Berg en Dal / Rijk van
Nijmegen) en Hanzesteden marketing (Doesburg).

LEES MEER →

European Design Days
Op 14 november vonden in Brussel de EU
Design Days plaats. Dit jaar was het
thema digitalisation and design. Vanuit
de regio Arnhem Nijmegen gaven de
organisatoren van het Innovate festival,
Tom Kortbeek en Hilmer Thijs, een
flitsende presentatie. De EU Design
Days is een jaarlijks terugkerend
evenement waar ontwerpers,
ondernemers en mensen uit
kennisinstellingen uit heel Europa elkaar
ontmoeten en ervaringen
uitwisselen. De EU Design Days worden
georganiseerd door het ERRIN netwerk,
een netwerk van Europese regio's,
waarvan ook de regio Arnhem Nijmegen
lid is. De presentaties die op het festival
gegeven zijn, zijn hier te
downloaden - http://www.eudesigndays.
eu/eu-design-days-2018

18 steden tekenen oproep tot klimaatactie in Nijmegen European
Green Capital
Op 23 november 2018 ondertekenden meer dan 18 steden en 4 partners van het
European Green Capital Network (EGC) in Nijmegen de zogenaamde Call for Action, een
belofte om extra stappen te zetten om duurzaamheid in steden te verbeteren. Tijdens
de wereldwijde UN conferentie over klimaatverandering # COP24 in Katowice, Polen,
van 3 – 14 december 2018, zullen vertegenwoordigers van de EGCN een beroep doen op
nationale regeringen en internationale instellingen om de belangrijke rol te erkennen
die steden spelen in de transformatie die nodig is om de klimaatverandering aan te
pakken.
De volledige tekst van de Call for Action is te vinden op:
https://greencapital2018.nl/callforaction/

Workshop Europees batterijen op 11 december
Om Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen te informeren over wat er Europees
qua beleid en financiering speelt op het gebied van batterijen, organiseert de
Nederlandse Permanente vertegenwoordiging in Brussel op 11 december een workshop.
De workshop zal plaats vinden van 14-16 uur, gevolgd door een netwerk receptie, op de
Korenberglaan 4 in Brussel.

LEES MEER OVER HET AANMELDEN →

Projectaanvraag circulaire economie
Eind november diende de gemeente Nijmegen samen
met 17 partners (waaronder de steden Leuven,
Apeldoorn, de TU Delft en de Stichting Repair Café
International) bij de Europese Commissie een
subsidieaanvraag in onder de titel Digital Support
Infrastructure for Citizens in the Repair Economy.
Doel van de aanvraag is het ondersteunen van
burgerinitiatieven en het stimuleren van meer
samenwerking op het gebied van de reparatie
economie in verschillende Noord West Europese
landen. Mocht de aanvraag worden goedgekeurd, dan
kan dat voor allerlei partijen in de regio Arnhem
Nijmegen interessant zijn.

LEES MEER →

Europese week van de duurzame energie
Van 18 tot en met 20 juni 2019 vindt in Brussel de 14e editie van European Sustainable
Energy Week (EUSEW) plaats. Dit evenement wordt jaarlijks georganiseerd door de
Europese Commissie en is, met 2500 bezoekers in 2018, inmiddels uitgegroeid tot het
grootste evenement op het gebied van duurzame energie in Europa.
Tijdens EUSEW worden onder meer 12 sustainable energy awards in 4 categorieën
(innovatie, participatie, leiderschap en jeugd) uitgereikt.

LEES MEER →

EU projecten update
De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het indienen van Europese projectvoorstellen
die concreet in de regio moeten gaan landen. Een selectie:
Voorstel ingediend:
eHubs: dit Interreg NWE voorstel beoogt het uitrollen van hubs voor
deelsystemen van elektrische (deel)auto’s, bakfietsen en andere
vervoersmiddelen. Nijmegen en Arnhem doen mee, andere regionale gemeenten
hebben aangegeven als ‘observer’ gebruik te maken van de ontwikkelde kennis
en blauwdrukken.
FLASH: dit Interreg NWE voorstel wil op meerdere locaties energie uit
hydropower realiseren. De Provincie Gelderland is partner, met de gemeenten
Renkum en Overbetuwe als subpartner.
Circular and the Repair Economy (eerste fase): zie ander nieuwsbericht.
Railterminal Gelderland: de Provincie Gelderland werkt aan een Europese
aanvraag.
Waterstof vuilniswagens: samen met het netwerk HyER is Arnhem betrokken bij
een aanvraag om waterstof vuilniswagens in onze regio te laten rijden (Interreg
NWE).
Goedgekeurd:
InDemand: hoe zorg je dat zorginnovaties aan de slag kunnen bij zorginstellingen?
Door samenwerking tussen funders, zorginstellingen en de innovatiebedrijven.
Onder meer Rijnstate (Arnhem) is samen met OostNL en de Provincie Gelderland
betrokken bij dit goedgekeurde project dat we door ons ERRIN lidmaatschap op
het spoor zijn gekomen.
Innovation Camp: samen met Gent heeft Nijmegen een aanvraag ingediend om
een ‘innovation camp’ te organiseren. De aanvraag is reeds toegekend en stelt de
steden in staat innovatieve bijeenkomsten te organiseren waarmee kennis van
kennisinstellingen in de wijken toegepast kan worden.
Hiernaast zijn nog enkele initiatieven in ontwikkeling (denk aan: stadsdistributie,
circulaire economie, nature based solutions, energieopslag en energiearmoede).

Agenda
11 december. Workshop batterijen: NL en European Battery Alliance, Brussel.
Lees meer.
12 december: RegioOverleg(t). De PFO's Duurzaamheid, Economie, Mobiliteit en
Wonen vergaderen. Lees meer.
13 december. RVO bijeenkomst Interreg en Klimaat. Lees meer.
6 en 7 februari 2019. Liberation Route Europe Forum, Brussel. Lees meer.
19 februari 2019. Covenant of Mayors Investment Forum, Brussel. Lees meer.
14 maart 2019. Health Valley Event. Lees meer.
10 en 11 april 2019. Empowering neighbourhoods for climate action, Arnhem. Lees
meer.
18 tot en met 20 juni 2019. European Sustainable Energy Week. Lees meer.
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