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BRUSSELS LOF

Brussels Lof 28 maart 2019
Beste lezers van Brussels Lof,
Afgelopen week hebben we onze jaarlijkse Europese regioresultaten mogen
presenteren. Met 11 ingediende projecten (waarvan tot nu toe 6 goedgekeurd),
Nijmegen EU Green Capital en veel profiel in Brussel speelt er weer heel veel. Zo blijkt
ook weer uit deze nieuwsbrief, lees dus snel verder en zoek ons op voor Europese
verkenningen!
Met vriendelijke groet, Arnout Smit en Geert Ritsema

“Living Lab” circulaire economie gepresenteerd in Europees
Parlement
Op 19 maart presenteerde wethouder Harriët Tiemens van Nijmegen tijdens de
zogeheten EU Globe conferentie in het Europees Parlement de plannen om van de
Regio Arnhem Nijmegen een levend laboratorium voor de circulaire economie te
maken. Onder meer zei zij dat de Regio Arnhem Nijmegen de ambitie heeft om “een
lerende regio te zijn die nooit stopt met innoveren en experimenteren”.
Ook liet Tiemens aan de hand van vele voorbeelden
zien dat het idee van een Living Lab niet uit de lucht
komt vallen, maar voortbouwt op allerlei initiatieven
van burgers en bedrijven.
Zij riep de Europese instellingen op om de rol van
steden en regio’s als aanjagers van de circulaire
economie te omarmen en verder te stimuleren.
Tijdens de conferentie voerden ook Europees Commissaris Jyrki Katainen en de
Europarlementariërs Sirpa Pietikäinen en Bas Eickhout het woord. Zij riepen de
volgende Europese Commissie en het volgende Parlement op om de circulaire
economie te blijven stimuleren.
De volledige tekst van de toespraak van wethouder Tiemens kunt u nalezen.

LEES DE SPEECH (Engels) →

Lezing "Jouw invloed op de Europese
politiek"
Op 23 mei 2019 vinden in Nederland de verkiezingen
voor het Europees Parlement plaats. Maar wat is de rol
van dat Parlement eigenlijk?
En wat betekent dat concreet voor Nederland? Zijn de partijen in het Europees
Parlement hetzelfde als in de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer? Waarom zou je
eigenlijk gaan stemmen?
Op 18 april laat Historica drs. Liane Vissers ’t Hof zien hoe de processen werken en wat
jouw invloed kan zijn op de Europese politiek.

LEES MEER →

Blog over de Europese Verkiezingen
De Europese verkiezingen zijn belangrijk voor onze regio. Bureau Brussel kijkt goed hoe
we gebruik kunnen maken van bestaande Europese kaders, zoals fondsen en
mogelijkheden tot samenwerking. In de afgelopen vijf jaar landde er 250 miljoen euro
aan Europese middelen in de regio Arnhem – Nijmegen, voor ongeveer de helft ook met
behulp van Europese samenwerking.

Bureau Brussel kijkt in de aanloop naar de verkiezingen hoe we als regio kunnen
inspelen op bestaande Europese mogelijkheden. In zijn blog gaat Arnout Smit in op
waar de komende periode meer (Europese) aandacht gevraagd wordt.

LEES DE BLOG →

Brexit impact scan - best be prepared
De Brexit kan impact hebben op uw gemeente op vier terreinen: interne
bedrijfsvoering, lokale en regionale economie, burgers en internationale samenwerking.
Door het doen van de Brexit impact scan ziet u wat dit voor uw gemeente betekent.

LEES MEER →

Netwerk circulaire economie
Sinds kort is de regio Arnhem Nijmegen lid van ACR+,
een internationaal netwerk van steden en regio’s op
het gebied van circulaire economie.
ACR heeft als doel om het “duurzaam gebruik van
grondstoffen te bevorderen” en de “transitie naar een
circulaire economie te versnellen”. Het netwerk kan
onder meer worden gebruikt voor kennisuitwisseling
en voor het leggen van contacten met potentiële
samenwerkingspartners voor Europese projecten.
Op de website van ACR+ leest u de uitgebreide
informatie.

MEER OVER ACR+ →

Jaaragenda Bureau Brussel
Benieuwd naar een overzicht van Europese activiteiten van de regio? Jaarlijks zet
Bureau Brussel haar activiteiten neer in een uitgebreider jaarplan en lijst activiteiten.
Afgelopen woensdag zijn de jaarresultaten 2018 en het jaarplan 2019, na eerdere
bespreking in het voorzittersoverleg, gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur van de
Regio.
Gezien de huidige fondsenperiode afloopt, willen we in 2019 extra nadruk leggen op
projectontwikkeling op de thema’s en concrete projecten die in het plan genoemd
worden. Ook zijn we lid geworden van het Europese netwerk over Circulaire Economie,
ACR+.

LEES MEER→

Agenda
1 - 5 april. Hannover Messe. Voor meer informatie en tickets, lees hier.
2 april. Projectlab INTERREG North West Europe, Brussel. Lees meer.
3 april. Interreg Duitsland Nederland, Wunderland Kalkar. Lees meer.
10 en 11 april. Afsluitend congres EU-project Climate Active neighbourhoods,
Arnhem. Lees meer.
18 april. Lezing over de Europese verkiezingen. Lees meer.
8, 9 en 10 mei: RegioReis naar Aarhus, Denemarken.
16 mei. Circulaire Economie Festival, Nijmegen. Lees meer.
22, 23 en 24 mei: Urban Future Global Conference in Oslo, Noorwegen. Lees meer.
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

arnout.smit@arnhemnijmegen.eu

@BureauBrussel
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