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Brussels Lof in nieuwe vorm!
Met het online gaan van de nieuwe website van de Regio Arnhem
Nijmegen geven we ook Brussels Lof, de nieuwsbrief van het
regionale Bureau Brussel, een nieuw jasje. Deze keer met veel
nieuws: de European Week of Regions and Cities zit er op, de
Europese Urban Agenda is van start én Bureau Brussel heeft een
nieuwe collega.
U ontvangt deze nieuwsbrief op basis van onze inschrijflijst van de
oude nieuwsbrief en ons adressenbestand. Wilt u deze nieuwsbrief
niet ontvangen? Klik dan op de link onderaan deze mail.

Terugblik: European Week of
Regions and Cities 2016
Van 10 tot 13 oktober 2016 vond de
‘European Week of Regions and Cities’
(voorheen ‘Open Days’ genoemd) plaats
in Brussel. Dit jaarlijkse evenement is de
week waarin Europese instellingen,
steden en regio’s en goede praktijken en
knowhow uitwisselen en presenteren op
het gebied van regionale en stedelijke
ontwikkeling.
De Regio Arnhem Nijmegen was dit jaar
vertegenwoordigd door enkele
bestuurders en ambtenaren. Bureau
Brussel heeft onder andere een
Workshop over de Urban Agenda
georganiseerd, meerdere workshops
bezocht (net als collega’s en
bestuurders) en ons jaarlijkse ‘Broodje
Brussel’ georganiseerd waarin
gedeputeerden, wethouders en
ambtenaren aanwezig in Brussel elkaar
informeel bijpraten over opgedane
inzichten en contacten.
Carol van Eert, vice-voorzitter van de
Regio Arnhem Nijmegen en
burgemeester van Beuningen, schreef
een blog op onze website regioan.nl.

LEES MEER →

De Regio Arnhem Nijmegen en
de Europese Agenda stad
In de Europese Urban Agenda spreken
lidstaten, de Europese Commissie,
Europese
instellingen,
steden
en
stedennetwerken
af
om
middels
partnerschappen
maatschappelijke
opgaven aan te gaan pakken. Concreet
wordt er per thema gewerkt aan betere
(Europese)
regelgeving,
betere
kennisuitwisseling en betere toegang tot
(Europese) financiering voor steden. De
Regio Arnhem Nijmegen is vooral actief
op het thema 'Urban Mobility', maar hoe
werkt dit?
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Blog Arnout: de Regio Arnhem
Nijmegen winkelt in Brussel
(en andersom)
Met ons Bureau Brussel werk ik nu aan de
vertegenwoordiging van de belangen van
de Regio Arnhem Nijmegen in Brussel.
Dit betekent dat ik in één week
(werk-)plekken zie in Arnhem, Nijmegen,
Wijchen, Elst en ons kantoor in Brussel.
Maar wat heeft een regio als Arnhem
Nijmegen te zoeken in Europa? En wat
maakt het nou zo leuk om telkens die
afstanden te overbruggen? Deze drive is
uit leggen aan de hand van het begrip
‘het mandje’.
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Circulaire

Economie

maakt

meters in de regio en Europa
Afgelopen tijd heeft Bureau Brussel
gesignaleerd dat er bij veel gemeenten
en partijen in de regio concrete
projecten en ontwikkelingen zijn op het
gebied van circulaire economie.
In
Europa is circulaire economie een
belangrijk thema. Veel regelgeving en
financiering kent een oorsprong in
Brussel. Wat zijn de mogelijkheden?
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Europees project CLINSH van
start: schone binnenvaart
Een voorbeeld van 'lange inzet loont':
het Europese project CLINSH is van
start. De belangrijkste doelstelling van
CLINSH is de luchtkwaliteit in stedelijke
gebieden
te
verbeteren
door
emissiereductie in de binnenvaart te
versnellen.
Binnenvaart
is
een
belangrijke
bron
van
luchtverontreiniging.
Het
CLINSHconsortium wil:
de
effectiviteit
van
vergroeningsmaatregelen in de
binnenvaartsector laten zien,
de
sector
stimuleren
zelf
vergroeningsmaatregelen
te
nemen en
bijdragen aan verbetering van de
luchtkwaliteit.
Gemeente Nijmegen is één van de
aanvragers in het project, dat wordt
gefinancierd door het Europese fonds
LIFE.
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Trolley 2.0 van start
De Euregio RijnWaal stelt 4,3 miljoen
euro beschikbaar voor het project E-bus
2020-In Motion Charging. Dit is een
project van tien partijen uit Gelderland
en NordRheinWestfalen (D) onder
aanvoering van Vossloh Kiepe (D). In de
toekomst kunnen Arnhemse trolley
bussen stukken weg zonder bovenleiding
rijden. Zo wordt uiteindelijk de gehele
regio beter met elkaar verbonden. Het
opladen gebeurt tijdens het rijden. In
totaal is met het project ruim 8,6
miljoen gemoeid.
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Partner Searches: een middel
voor Europese samenwerking
Een belangrijke taak van Bureau Brussel
is het vinden van Europese partners voor
projecten in de Regio Arnhem Nijmegen.
Via de netwerken waar de regio lid van is
(ERRIN, HyER, Polis) en
andere
contacten (VNG, HNP, G32, ‘Brussel’)
komen vaak partner searches voor
deelname
aan
Europese
project(voorstellen) op het pad van Bureau
Brussel.
Soms zullen we partner searches ook
algemeen zoals hieronder verspreiden
(klik op 'lees meer'). Geïnteresseerd in
kansen op het terrein van innovatie,
circulaire
economie,
mobiliteit,
duurzaamheid, energie en nog veel meer
thema’s? Neem met ons contact op!
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Bureau Brussel on tour
Bureau Brussel maakt voortdurend een rondgang bij de verschillende gemeente uit de
regio om aan de hand van ambities, programma’s of specifieke projecten kansen in
Europa te onderzoeken op het gebied van financiering (Projecten), kennisdeling
(Policy/Practice) en samenwerking (Partners). Tot het einde van het jaar komen we in
ieder geval bij de gemeenten Arnhem, Doesburg, Heumen, Mook en Middelaar,
Nijmegen, Renkum, Wijchen en Zevenaar.

Selectie uit de Agenda
9 november, Brussel: HyER event over ‘low emission transport’. Mogelijke
kansen en investeringen in emmissieloos transport, zie HyER website.
17 november, Elst, Regiodag Arnhem Nijmegen. Op deze informatiebijeenkomst
voor raadsleden zal ook Bureau Brussel de regio verder informeren over haar
activiteiten en de kansen die er liggen in de regio en Europa. Zie ook verder op
deze website.
23 november, Brussel: Urban Mobility seminar. Urban Mobility seminar
georganiseerd door de Europese Commissie en het Urban Development Network
(in het kader van de activiteiten in de Urban Agenda en Urban Mobility). Zie link
voor meer informatie.
1-2 december, Rotterdam: Polis conferentie. Jaarlijkse bijeenkomst van het
Polis netwerk over Europese samenwerking op het gebied van (innovatie en)
mobiliteit. Zie hier meer informatie.
15 december, Utrecht: Workshop water, klimaatadaptatie en EU
subsidiefondsen. Zie website RVO.
25 en 26 januari, Bastogne/Brussel: Liberation Route Europa Next Level
conclusion event.
9 tot 12 oktober 2017, Brussel: European Week of Regions and Cities.

regioan.nl/bureaubrussel

arnout.smit@arnhemnijmegen.eu

@BureauBrussel
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