
 

 

Democratiefestival 30 & 31 augustus, Veur-Lent in Nijmegen 
 

Programma Regio Arnhem Nijmegen op zaterdag 31 augustus  
in tent: partnerdorp-Regio Arnhem Nijmegen 

 
- Gedurende de hele dag mogelijk om film te zien over de Regio Arnhem Nijmegen  
met de Virtual Reality bril van The Economic Board - 

 
10.30 uur – 11.30 uur  75 jaar Slag om Arnhem: impact van oorlog en de waarde van vrijheid 

in de Airborne Regio 
 

In gesprek met wethouder Hans de Vroome (Arnhem) en lokale 
bestuurders uit de regio over de activiteiten in de Airborne Regio. 
Vrede en vrijheid zijn op veel plaatsen in de wereld geen realiteit. Hoe 
zorgen we voor besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is? Hoe 
betrekken we jongeren hierbij? Hoe kunnen inwoners hier nog beter 
bij worden betrokken? 

 
11.30 uur – 12.30 uur Aardgasvrij? Hoe dan?  
 

Naar aardgasvrije wijken: in gesprek met wethouder Harriët Tiemens 
(Nijmegen), voorzitter stuurgroep Regionale Energie Strategie en 
andere lokale bestuurders uit de Regio Arnhem Nijmegen. Hoe worden 
inwoners betrokken en is er genoeg ruimte voor lokale initiatieven?  

 
13.00 uur – 14.00 uur The Economic Board opent deuren! 
 

Economische samenwerking tussen partijen in de Regio Arnhem 
Nijmegen: Wat doet The Economic Board en hoe werken zij samen met 
partijen in de regio aan Gezonde Groei in de Regio Arnhem Nijmegen? 
Wat merken de inwoners van de focus op de speerpunten Food, 
Health & Energy? In gesprek met Sigrid Helbig, directeur van The 
Economic Board, lokale bestuurders en festivalbezoekers. 

 
14.00 uur – 15.00 uur Was sagen Sie? Praten we wel genoeg met onze buren?  
 

Grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio, toelichting door 
burgemeester Bruls (Nijmegen), vicevoorzitter van de Euregio, Jan van 
Zomeren (ambassadeur Euregio), Sjaak Kamps (directeur Euregio) en 
andere bestuurders uit de Euregio over samenwerking met onze Duitse 
buren, de Duitse taal en andere actuele thema’s.  

 
15.00 uur – 16.00 uur Rheden 4 Global Goals: hoezo inspirerend? 

Rheden is uitgeroepen door de VNG als meest inspirerende Global 
Goals gemeente voor duurzame ontwikkeling. In gesprek met 
burgemeester Carol van Eert (Rheden), wethouder Dorus Klomberg 
(Rheden) en festivalgangers over de betekenis van de Global Goals en 
hoe inwoners van Rheden hierbij betrokken zijn.   


