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BRUSSELS LOF

Brussels Lof 31 januari 2019
Beste lezers van Brussels Lof,
2018 was een bewogen Europees jaar voor de Regio Arnhem Nijmegen, met Nijmegen
European Green Capital als onbetwist hoogtepunt.

In onze blog kijken we terug, maar ook vooruit. Want 2019 wordt zo mogelijk nog
bewogener. In ieder geval is het jaar goed begonnen! De gemeente Rheden is
uitgeroepen tot beste Global Goals gemeente van Nederland en kreeg hiervoor een prijs
uitgereikt uit handen van Minister Kaag van Buitenlandse handel en
Ontwikkelingssamenwerking. Ook namens Bureau Brussel van harte gefeliciteerd !
Onze regio zet zichzelf internationaal steeds beter op de kaart. Het succes van Rheden
is hier een mooi voorbeeld van en smaakt naar meer. In deze nieuwsbrief berichten wij
over nieuwe kansen die wij het komende jaar samen met u hopen te verzilveren. Wij
wensen u veel leesplezier, Arnout en Geert

Succes is niet vanzelfsprekend
Met deze stelling opent Bureau Brussel de blog die ze schreven voor The Economic
Board. Er zijn voldoende hoogtepunten van 2018 te benoemen. Het komende jaar zal
ook mooie kansen bieden. Kansen voor bedrijf, overheidsinstelling of burgerinitiatief.
En daarbij biedt Bureau Brussel de helpende hand.

LEES DE BLOG →

Nieuwjaarstoespraak Bruls
Veel aandacht voor Europa en duurzaamheid
In zijn nieuwsjaarstoespraak blikte burgemeester Bruls
van Nijmegen terug op een succesvol Europees jaar,
waarin Nijmegen zich European Green Capital mocht
noemen. “We zien in dit Europa hoe belangrijk het is
dat Europese steden de samenwerking opzoeken...
Steden moeten en kunnen een centrale rol hebben in
de strijd voor een meer duurzame wereld.”
De volledige toespraak van burgemeester Bruls is te
lezen op de site van Nijmegen.

LEES NIEUWJAARSTOESPRAAK →

EU projecten update
In de vorige nieuwsbrief informeerden we al over een aantal Europese
projectvoorstellen die goedgekeurd zijn. Met een paar voorstellen zijn we verder en
informeren daar graag over.
Voorstel ingediend:
Regionale Stadslogistiek: in het voorstel genaamd ‘ELLO’ wordt ingezet op kennis
en innovatie voor stadslogistiek. Met dit H2020 voorstel zouden plannen
ontwikkeld kunnen worden en proeven kunnen plaatsvinden om zero emissie
stadslogistiek te realiseren. Arnhem, Nijmegen en de HAN zijn betrokken in het
consortium met oa. Polis als Europese partner. Het is in een eerste fase
ingediend, als we doorgaan mogen we richting september een uitgebreider
voorstel indienen.
Luchtkwaliteit: in dit voorstel genaamd ‘MADAME’ wordt onderzoek en innovatie
voorgesteld om luchtkwaliteit beter te monitoren en te gebruiken voor beleid
ten aanzien van verkeer in binnensteden. Het is een Horizon 2020 voorstel waar
tot nu toe Arnhem is aangehaakt. Het is in een eerste fase ingediend, als we
doorgaan mogen we richting september een uitgebreider voorstel indienen.
eHubs: dit Interreg NWE voorstel beoogt het uitrollen van hubs voor
deelsystemen
van
elektrische
(deel)auto’s,
bakfietsen
en
andere
vervoersmiddelen in de regio Arnhem Nijmegen, Manchester, Leuven en
Amsterdam. We zijn door naar de laatste technische fase.
Waterstof vuilniswagens: samen met het netwerk HyER is Arnhem betrokken bij
een aanvraag om waterstof vuilniswagens in onze regio te laten rijden (Interreg
NWE). We zijn door naar de laatste technische fase.
Afgekeurd:
FLASH: in dit Interreg NWE voorstel zou op meerdere locaties energie uit
hydropower doorontwikkeld worden. De Provincie Gelderland is partner, met de
gemeenten Renkum en Overbetuwe als subpartner.
Hiernaast zijn nog enkele initiatieven in ontwikkeling, zoals circulaire economie,
groene oplossingen voor gezonde wijken, energieopslag, waterstof en energiearmoede.

Rheden is de ‘Meest Inspirerende Global
Goals gemeente 2019’
Er waren bij VNG veel inzendingen ontvangen voor de
'meest inspirerende Global Goals gemeente'. We zijn
verheugd dat de winnaar zich in onze regio bevindt.
Op overtuigende wijze wist Rheden deze prijs te
behalen.
Op 18 januari nam
wethouder Klomberg voor
gemeente Rheden de prijs in ontvangst. De Global
Goals zijn 17 doelen van de VN op gebied van
duurzame ontwikkeling. De jury was lovend over de
wijze waarop wij dit als gemeente naar inwoners,
ondernemers en onderwijs vertalen. In het juryrapport
staat dat de gemeente Rheden zelfs wereldwijd als
een ‘best practice’ kan worden gezien.

LEES MEER →

Creating Legacy
Creating Legacy is een nationaal kennisfestival over
evenementen die voor maatschappelijke beweging
zorgen. Denk aan (naast Green Capital) evenementen
als Culturele Hoofdstad van Europa, Velo-City, de start
van de Giro of de Vuelta, de Delta Summit of Europa’s
meest ondernemende regio: stuk voor stuk
evenementen en titels die veel kunnen opleveren
voor stad en regio.

LEES MEER →

Polis bijeenkomsten
Met ons lidmaatschap van het Polis netwerk over
duurzame & innovatieve mobiliteit zijn er met
regelmaat interessante bijeenkomst waar onze regio
kennis kan ophalen over mobiliteitsontwikkelingen.
Interesse, meer informatie over agenda’s & sprekers?
Neem contact op met Bureau Brussel!

Polis Governance&Integration WG Meeting
De volgende Polis werkgroep over governance vindt plaats op 25&26 februari in Brussel.
Het onderwerp is ‘new mobility services’, specifiek in middelkleine steden
(deelfietsen, deelauto’s, shared spaces).

Polis open Working Group meeting - Zero-emission cities: exchange
of best practices
Op 27 februari vindt de Polis werkgroep over Schone voertuigen en Luchtkwaliteit. Het
zal onder meer gaan over een internationale consultative die opgezet is door de regio
Brussel.

Polis Parking Working Group meeting
The Polis Parking Werkgroep komt op 27 & 28 maart samen in Lille. De bijeenkomst gaat
onder ander over ‘Dynamisch Parkeerbeleid’.

Agenda
6 en 7 februari. Liberation Route Europe Forum, Brussel. Er is een expo, gala en
conferentie. Lees meer.
7 februari. Bijeenkomst Energy Poverty, Committee of the Regions, Brussel. Lees
meer.
19 en 20 februari. Covenant of Mayors Investment Forum, Brussel. Lees meer.
21 februari. Creating legacy. Nationaal kennisfestival over o.a. de legacy van
Nijmegen Green Capital. Lees meer.
26 februari. High level conference over transport met o.a. Eurocommissaris
Violeta Bulc, Brussel. Lees meer.
13 maart. Conferentie schone scheepvaart. Bekijk de website.
14 maart. Health Valley Event. Lees meer.
14 maart. European Neighbouring Countries Circular Economy Day. Deze dag
bezoekt een delegatie van Duitse bedrijven uit het Ruhrgebied en een groep
Waalse bedrijven (België) Gelderland. In de middag doen ze de regio Arnhem
Nijmegen aan voor o.a. een bedrijfsbezoek. Lees meer.
1 - 5 april. Hannover Messe. Voor meer informatie en tickets, lees hier.
2 april. Projectlab INTERREG North West Europe, Brussel. Lees meer.
10 en 11 april 2019. Afsluitend congres EU-project Climate Active neighbourhoods,
Arnhem. Lees meer.
8, 9 en 10 mei: RegioReis naar Aarhus, Denemarken.
17 tot en met 21 juni. European Sustainable Energy Week. Lees meer.
4 - 6 oktober. Innovate festival, Arnhem. Informatie volgt.
7 - 11 oktober. European Week of Regions and Cities.

regioan.nl/bureaubrussel
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@BureauBrussel
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