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BRUSSELS LOF

Brussels Lof Juli 2017
De weken schieten voorbij: van de EU Green Week, tot de EU
Sustainable Energy Week en als absoluut hoogtepunt ons eigen Velocity 2017 in de Regio Arnhem Nijmegen. Tijd voor een update.
Een fijne zomer gewenst!
Cécile & Arnout
Bureau Brussel - Regio Arnhem Nijmegen

Velo-city 2017: een boodschap
die staat!
Van 13 t/m 16 juni was het dan zo ver:
Velo-city 2017 vond plaats in Arnhem en
Nijmegen. Tijdens deze week, geopend
door
de
Koning,
kwamen
1500
deelnemers uit de hele wereld naar onze
regio om het te hebben over de fiets als
antwoord
op
het
vraagstuk van
duurzame, leefbare steden. Onder het
motto 'the Freedom of Cycling' heeft
onze regio de boodschap neergezet dat
fietsen
meer
aandacht
verdient
op lokaal, regionaal, nationaal, Europees
én internationaal niveau. Kijk zelf naar
het resultaat van de week, en bekijk de
aftermovie!
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Velo-city: Mayors Session
ontvangt EU Commissaris Bulc
in Arnhem
Deze Velo-city 2017 kende veel speciale
momenten, maar één daarvan was toch
wel
de
Mayors
Session.
Op
vrijdagochtend
16
juni
kwamen
burgemeesters uit de hele wereld (oa.
Parijs, Oslo, Kampala, Rio de Janeiro)
samen in Arnhem om hun commitment
te tonen aan fietsoplossingen in steden.
Dit deden ze samen met EU Commissaris
voor Transport, Violeta Bulc.
Bureau Brussel profileert in Europa de
Regio Arnhem Nijmegen op het thema
duurzame mobiliteit. Bulc heeft tijdens
Velo-city de EU Cycling Strategy in
ontvangst genomen en steunt nu actief
de roep voor meer aandacht voor
fietsen. Dit biedt samen met de Mayors
Session een mooie basis om op voort te
bouwen! Dit is oa. reeds gebeurd tijdens
een Big Bike Event in Brussel.
Klik hieronder voor een terugblik op de
Mayors Session.
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Bureau Brussel bouwt verder
aan samenwerking op thema
Health
De Regio Arnhem Nijmegen focust in
Europa met name op drie speerpunten:
Energie,
Duurzame
Mobiliteit
en
Gezondheid. We zijn nu een traject
aangegaan om de Europese profilering en
samenwerking op Health te versterken.
De regio heeft veel te bieden aan
bedrijven, kennis, innovaties en slimme
oplossingen. Dit hebben we samen met
Health Valley gepresenteerd aan de
leden van ERRIN: Europese regio's en
steden die specialiseren in innovatie en
onderzoek. Met een aantal van die
regio's lopen nu gesprekken voor
mogelijke samenwerkingsprojecten.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem
contact op!
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"Hoe werk je in de regio zo
samen dat je van Europese
mogelijkheden gebruik kunt
maken?"
In de Regio Arnhem Nijmegen wordt op
veel thema’s samengewerkt door de 19
gemeenten. Veel van die thema's staan
ook
op
de
Europese
agenda,
bijvoorbeeld duurzame mobiliteit en
energietransitie. Maar hoe richt je je
samenwerking zo in dat je kennis en
capaciteit bundelt om die (Europese)
opgaven op te pakken?
Dat was de centrale vraag tijdens het
werkbezoek op 11 en 12 mei aan Brussel
van twaalf gemeentesecretarissen samen
met de directeur van The Economic
Board, de directeur van de Provincie
Gelderland en de secretaris van de Regio
Arnhem Nijmegen.
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Uitgelicht:

Nijmegen

Green

Capital 2018
Afgelopen vrijdag is het voorlopige
programma van Nijmegen Green Capital
2018 gepresenteerd. Gedurende het hele
jaar 2018 mag Nijmegen zich de Groene
Hoofdstad van Europa noemen.
De prijs zorgt voor heel wat profilering
en aandacht in Europa, niet alleen voor
de stad maar ook voor de Regio Arnhem
Nijmegen.
De
bedoeling
is
dat
gedurende
het
jaar
een
reeks
(internationale, nationale en lokale)
bijeenkomsten
en
conferenties
georganiseerd worden.
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Wist je dat?
Gelderland in Europa een Innovatieleider is? De Europese Commissie publiceert elk jaar
een Regionaal Innovatie Scoreboard en onze regio komt daar heel goed uit. Voor het
rapport, zie de volgende link.

Voor na de zomer: het opbouwen van Europese projectvoorstellen
Zoals op de agenda hieronder te zien is, stroomt de agenda na de zomer weer goed vol.
Één moment om goed in de gaten te houden is de ERRIN brokerage week van 20-23
november. Dit is dé kans voor projectideeën om samenwerkingspartners in Europa te
vinden. Gedurende het jaar zal steeds meer duidelijk worden wat voor financiering we
in 2018 kunnen verwachten, maar sommige programma's (zoals Interreg NWE) gaan ook
nog dit jaar gewoon open.
Ideeën om samen te werken op de thema's energie, circulaire economie, duurzame
mobiliteit, gezondheid, creatieve industrie of iets daarbuiten?
Neem contact op met Bureau Brussel en we werken naar de juiste momenten toe.

Agenda
16-22 september, heel Europa: European mobility week
Het is nog steeds mogelijk om lokale mobiliteitsacties onder de Europese paraplu
te brengen en te profileren. Dit kan gedurende de week óf op een ander
moment, meld je aan via http://www.mobilityweek.eu/
19-20 september, Brussel: EU Design Days
Bureau Brussel organiseert samen met ERRIN de Design Days 2017 over de
kracht van design in het aanpakken van onderwerpen als zorginnovatie, circulaire
economie en meer (website en programma volgt)
4 oktober, Den Haag: Interreg NWE Project Ideas Lab
Krijg informatie over Interreg North West Europe en ontmoet mogelijke
samenwerkingspartners, zie link
9-11 oktober, Brussel: European Week of Regions and Cities (EWRC)
Dit jaar gaat er weer een delegatie vanuit de regio naar EWRC (voormalig Open
Days)
9 oktober, Brussel: VNG netwerkborrel
onderdeel van European Week of Regions and Cities
10 oktober, Brussel: OostNL netwerkborrel
onderdeel van European Week of Regions and Cities
10 oktober, Brussel: workshop Circulaire Economie
onderdeel van European Week of Regions and Cities, samen met Cleantech Regio
en Provincie Gelderland. Europese circulaire economie best practices op business
cases, arbeidsmarkt en launching customers
11 oktober, Brussel: workshop duurzame stadslogistiek
onderdeel van European Week of Regions and Cities, samen met Ile-de-France,
Stuttgart, Aragorn, Göteborg, Polis en ERRIN
16 oktober - 17 november: Interreg North West Europe Call
Subsidie opengesteld voor samenwerking in Noord-West Europa op 'innovation,
low carbon economy and transport, and resource & materials efficiency', zie
website
19 oktober, Parijs: Polis “Active Travel for Healthy Cities” workshop
parallel aan Autonomy conferentie over toekomst van stedelijke mobiliteit, zie
de Polis website
23-25 oktober, Brussel: Horizon2020 energy info days
Informatie over aankomende EU financiering onderzoek en innovatie op thema
energie, zie link
31 oktober – 2 november, Gelderland: study visit Energy Transition voor
Europese regio’s en partners aan onze regio
20-23 november, Brussel: ERRIN brokerage week
Matchmaking tussen Europese regio’s, steden en partners met Europese
projectvoorstellen. Thema’s: Health, Energy, Sustainable Mobility, en meer
6-7 december 2017, Brussel: Polis conferentie
Conceptprogramma en aanmelding, zie de Polis website

regioan.nl/bureaubrussel
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