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BRUSSELS LOF

Brussels Lof 18 oktober 2018
Beste lezers van Brussels Lof,
Met tevredenheid kijken wij terug op een drukke en geslaagde
evenementenmaand, met de European Week of Regions and Cities
(EWRC) en het bezoek van een delegatie van het Europarlement aan
onze regio als onbetwiste hoogtepunten. In deze nieuwsbrief staat
daarvan een uitvoerig verslag. Maar ook kijken we vooruit naar
komende maand die voor ons vooral in het teken van (nieuwe)
projecten zal staan. Voor suggesties, commentaar en tips staan wij
altijd open.
Met vriendelijke groet, Arnout en Geert

Grote belangstelling voor Europese week van steden en regio's
Op 9 en 10 oktober heeft een bestuurlijke delegatie van de Regio Arnhem Nijmegen de
European Week of Regions and Cities (EWRC) bezocht. 27 bestuurders en stakeholders
uit de Regio Arnhem Nijmegen zijn het gesprek aangegaan in Brussel over relevante
Europese ontwikkelingen en samenwerkingskansen voor de regio. Dit gebeurde tijdens
een van de vele honderden conferenties, workshops en recepties die verspreid over
heel Brussel gehouden werden.
Ook was de Regio Arnhem Nijmegen aanwezig op de ‘exhibition’ in het
conferentiecentrum. Door dit samen met The Economic Board te organiseren, hebben
meer dan 500 mensen (bestuurders, Europese Commissie, stakeholders uit Brussel en
andere Europese regio’s) kennisgemaakt met onze regionale innovaties via onze ‘Virtual
Reality stand over Food, Health and Energy’.

LEES MEER →

Benieuwd naar Europese subsidiemogelijkheden in de NederlandsDuitse grensregio? Grijp uw kans!
De grensregio’s in Europa zijn de verbindende schakels van de Europese Unie. Ter
ondersteuning van de Nederlands-Duitse samenwerking in onze grensregio is het
INTERREG-programma Deutschland-Nederland in het leven geroepen. Binnen dit
subsidieprogramma kunnen grensoverschrijdende projecten financiële ondersteuning
vanuit Europa ontvangen. Voor de Nederlands-Duitse grensregio staat in de periode
2014-2020 een bedrag van ca. 440 miljoen euro ter beschikking. Hiermee worden
projecten op het gebied van de volgende thema’s ondersteund:
1. Verhoging van de innovatiekracht van de grensregio
2. Verminderen van de barrièrewerking van de grens

LEES MEER →

Europees parlement
Op 19 en 20 september bezocht een officiële delegatie
van de Milieu Commissie van het Europees Parlement
onze regio. Vier Europarlementariërs kregen een
uitgebreide toer door de regio en discussieerden over
Europese mogelijkheden op energie, duurzaamheid en
circulariteit voor de Regio Arnhem Nijmegen. De
Europarlementariërs waren erg enthousiast over alle
innovaties en goede voorbeelden die ze hebben
gezien en nodigen de Regio Arnhem Nijmegen uit met
hun ambities naar Brussel te komen. Lees op de site
het verslag, incl. interview!

LEES MEER →

Verkiezing Circulaire Regio - stem nu!
De regio Arnhem Nijmegen is door de jury van de ABN
AMRO Circular Economy Awards genomineerd als een
van de finalisten in de categorie regio. De andere
finalisten zijn Haarlemmermeer en Ooststellingwerf.
De winnaar wordt bepaald via stemming. De online
publieksstemming via de site van Stadszaken.nl telt
voor 50% mee in de definitieve toekenning. Vergeet
dus niet te stemmen.

N.B. de online stemming sluit op 6 november om 12.00
uur.
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Zevenaar winnaar Koopwijsprijs 2018 met Grasfalt: verdere uitrol
in EU?
De Gemeente Zevenaar heeft de Koopwijsprijs 2018 gewonnen met haar aanbesteding
voor een circulair fietspad waarbij gebruik is gemaakt van grasfalt en grasbeton.
Wethouder Carla Koers ontving deze prijs namens het Ministerie van IenW tijdens het
MVI congres, voorafgaand aan de Europese conferentie EcoProcura. Dit is een prachtig
resultaat en er zijn al plannen voor verdere uitrol in een EU project.

LEES MEER →

POLIS conferentie over duurzame mobiliteit in steden en regio’s
Op 22 en 23 november vindt in Manchester de jaarlijkse POLIS conferentie plaats. Het
thema van de conferentie is “Transport innovation for sustainable cities and regions”.
De Regio Arnhem Nijmegen is lid van het POLIS netwerk en zal ook dit jaar met een
kleine delegatie aan de conferentie deelnemen. Het volledige programma is hier te
bekijken. Inschrijven kan nog tot 11 november.

LEES MEER →

Agenda
24 - 26 oktober: Energy Storage Global Conference 2018, Brussel.
29 oktober: Dag van de Stad (incl. workshop internationale activiteiten),
Amersfoort. Lees meer.
6 november: Symposium 'De verbindende rol van EU-liaisons bij de
Europeanisering van organisaties’, Den Haag.
7 november: European Tourism Day, Brussel. Lees meer.
9 november: bezoek Benelux parlement aan Nijmegen Green Capital.
14 november: EU Design Days, Brussel. Lees meer.
19 en 20 november: Health Partnering Event ERRIN, Brussel. Lees meer.
22 en 23 november: Polisconferentie Manchester. Lees meer.
12 december: RegioOverleg(t). De PFO's Duurzaamheid, Economie, Mobiliteit en
Wonen vergaderen. Lees meer.
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