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BRUSSELS LOF

Brussels Lof 6 september 2018
Beste lezers van Brussels Lof. Wij hopen dat u een fijne vakantie
heeft gehad en goed bent uitgerust. Wij zijn dat in ieder geval wel en
dat is maar goed ook. Want de komende maanden is er een vol
Europees programma met vele evenementen. In deze nieuwsbrief
leest u er alles over. Alvast een heel fijn seizoen toegewenst.
Met vriendelijke groet, Arnout en Geert

Bureau Brussel op volle sterkte
Na een uitgebreide zoektocht naar een nieuwe medewerker voor Bureau Brussel is het
bureau weer op volle sterkte. De selectiecommissie voerde meerdere gesprekken met
een breed scala aan kandidaten en heeft Geert Ritsema voorgedragen als Adviseur
Europese Zaken namens de regio Arnhem Nijmegen. Ritsema was tot voor kort
wethouder in de gemeente Arnhem. Daarvoor was hij onder meer werkzaam als lobbyist
in Brussel voor Friends of the Earth, een koepelorganisatie van milieuverenigingen uit
heel Europa. Vanaf 1 september zal hij met Arnout Smit in dienst van de regio gaan
werken aan het pakken van Europese kansen.

In een blog stelt Geert Ritsema zichzelf voor en vertelt hij wat zijn ideeën zijn over
(meer) Europese samenwerking.

LEES DE BLOG →

Delegatie Europees Parlement bezoekt
regio Arnhem Nijmegen
Op 19 en 20 september bezoekt een officiële delegatie
van de commissie milieu, publieke gezondheid en
voedselveiligheid van het Europees Parlement de regio
Arnhem Nijmegen. De delegatie bestaat uit de
Nederlandse Europarlementariërs Bas Eickhout en
Annie Schrijer Pierik en vier parlementsleden uit
Polen, Duitsland en Italië.
Aanleiding voor het bezoek is Green Capital Nijmegen, waar de Europarlementariërs
onder meer het door burgers geïnitieerde windpark Nijmegen-Betuwe bezoeken. Ook is
er een bezoek gepland aan het industriepark Kleefse Waard in Arnhem en aan de AVR
waste-to-energy fabriek in Duiven waar CO2 wordt opgevangen en omgezet in energie
voor de lokale tuinbouw. Het programma wordt afgesloten met een interactieve
bijeenkomst en discussie tussen bestuurlijke vertegenwoordigers uit de regio,
vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de parlementsleden over de rol van
regio’s en steden bij de implementatie van EU beleid op het gebied van milieu,
duurzaamheid en de betrokkenheid van burgers daarbij. In de volgende Brussels Lof
doen wij uitvoerig verslag van het bezoek van de delegatie.

Grote belangstelling voor Europese week van steden en regio's
De European Week of Regions and Cities (EWRC) is een jaarlijks terugkerend evenement
in Brussel en hét moment voor ontmoeting tussen Europese steden, regio’s en
Europese instellingen. Dit jaar hebben zich vanuit de regio Arnhem Nijmegen maar
liefst 27 bestuurders aangemeld, een record!

LEES MEER →

Benieuwd naar Europese projectmogelijkheden? Kans uitgelicht:
INTERREG North West Europe (NWE) is een transnationaal programma en omvat het
meest dynamische en welvarende deel van Europa. Toch hebben regio’s en steden hier
veel
gemeenschappelijke
sociale
en
economische
problemen
die
hun concurrentiepositie dreigen te ondermijnen. Om de leefbaarheid en welvarendheid
in dit gebied te bevorderen, ondersteunt INTERREG NWE activiteiten en pilots op het
gebied van de volgende thema’s:
1. Versterken van de innovatiecapaciteit van regio’s en organisaties
2. Versnellen van de overgang naar een koolstofarme economie
3. Efficiënt gebruik van materialen en grondstoffen

Het budget van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor INTERREG
NWE 2014-2020 is 396 miljoen euro.
Op 2 oktober wordt er een Project Ideas Lab georganiseerd, waar de regio naartoe gaat.
Heb je ideeën of ben je benieuwd bij wat voor voorstellen er aangehaakt kan worden?
Laat het weten aan Bureau Brussel - stuur een mail.

Nieuwe energie dankzij EU-projecten. Meld je aan!
Op 20 september a.s. vindt op het Arnhemse Industriepark Kleefse Waard (IPKW) de
netwerkbijeenkomst 'New Energy from EU projects' plaats. De bijeenkomst wordt
georganiseerd door de Provincie Gelderland, Bureau Brussel en de gemeente Arnhem.
Het doel is dat we elkaar informeren over de ambities en de resultaten van zes EUprojecten die we in de Provincie Gelderland uitvoeren.

Bekijk het programma van 20 september →

Arnhem zoekt innovatieve 'nieuwe energie' ondernemers
Met ingang van 1 augustus jl. kunnen bedrijven zich inschrijven voor deelname aan het
zogeheten Energy Scale Up programma. Dit programma is een onderdeel van het
meerjaren Raadsprogramma 'New energy made in Arnhem' en het regioinitiatief 'Hotspot
Energy Arnhem'. Het is bedoeld om uit binnen- en buitenland meer
energieondernemers naar de stad te trekken en meer bekendheid te geven aan de
kracht van de regio Arnhem-Nijmegen en Wageningen op het gebied van New Energy.
Arnhem trekt hierin samen op met mede-initiatiefnemer InnoEnergy en partners
Deloitte, OOSTNL en de Rabobank.

Om het voor nieuwe energie bedrijven zo aantrekkelijk mogelijk te maken zich in de
regio Arnhem Nijmegen te vestigen kunnen zij 1,5 á 2 jaar intensieve begeleiding van
experts bij alle vraagstukken die ze in de groeifase tegenkomen. Inno energy,
medeinitaitiefnemer, zal hierbij vanuit hun Europese netwerk en ervaring een
belangrijke rol spelen. Meer informatie is te vinden op de website
www.energyscaleup.com en in dit gezamenlijk persbericht van de gemeente Arnhem en
Inno energy: persbericht.

Europese mobiliteitsweek in Nijmegen
Van 16 tot en met 22 september doet Nijmegen mee aan de Europese Mobiliteitsweek.
Deze bruisende week – vol leuke evenementen, interessante activiteiten en uitdagende
challenges – staat in het teken van duurzame mobiliteit. Wat dacht je van een autovrije
Waalbrug, een innovatiefestival met demonstratie van drones en zelfrijdende auto’s,
een waterstof-rally of uitprobeerdagen voor e-bikes? Nijmegen kiest voor duurzame
mobiliteit, zodat we ook in de toekomst een bereikbare stad blijven. Doe je mee ?
Het programma is hier te vinden: https://greencapital2018.nl/mobiliteitsweek/ Deze
pagina wordt regelmatig vernieuwd. Interesse in een van de activiteiten? Let dan op!
Voor sommige activiteiten is aanmelden verplicht !

Workshop VITALNODES over infrastructuur en corridors: meld je
aan!
Op 20 september organiseren de provincie Gelderland, Arnhem-Nijmegen,
Rijkswaterstaat en Polis een workshop rond TEN-T ontwikkeling in het kader van het
Europese onderzoeksproject VITALNODES. De workshop vindt plaats in het Industrie
Park Kleefse Waard, tussen 14.00 en 16.00 uur.
Dit event in het kader van de Europese Week van Regio’s en Steden wordt aangegrepen
om lokale en corridor-stakeholders te informeren over recente inzichten in de
ontwikkeling van TEN-T, de koppeling tussen infrastructuren en beter, slimmer lokaal
vervoer, en financieringsmogelijkheden en -uitdagingen op dit gebied. Inschrijven voor
deze workshop kan via deze link: https://vitalnodes.eu/events/how-to-betterintegrate-urban-nodes-in-the-ten-t-network/. Werktalen in het event zijn Engels en
Nederlands.

LEES MEER →

Praat mee over de Europese Parlementsverkiezingen 2019
Duitsland en Nederland, en in het bijzonder Europe Direct Duisburg en Europe Direct
Nijmegen, werken samen in een door de Europese Commissie gesteund
grensoverschrijdend maatschappelijk gesprek in de aanloop naar de Europese
verkiezingen van 23 mei 2019. Tijdens drie bijeenkomsten gaat het publiek met experts
en met elkaar in gesprek over de toekomst van de Europese Unie.
Op maandag 2 oktober vindt in Kleef (DE) de eerste bijeenkomst plaats.
Deze bijeenkomst handelt over aard van de Europese Unie anno 2018. Hoe beïnvloedt
de EU ons dagelijks leven ? Hoe ervaren jonge stemmers Europa? Wat betekent het voor
hen en wat vinden zij belangrijk? In het avondprogramma (18.30 uur – 20.30 uur) zal een
panel met elkaar en het publiek discussiëren en ideeën uitwisselen. Zij doen dit aan de
hand van de uitkomsten van de interactieve ochtendsessie waar de jonge stemmers uit
het beroepsonderwijs in de Euregio Rijn-Waal aan deelnemen. De bijeenkomst wordt
georganiseerd door Europe Direct Information Centre. Aanmelden via Bureau Brussel.
Noteert u ook alvast de volgende data in uw agenda :
24 januari 2019 - Duisburg (DE)
Op deze bijeenkomst staan de uitdagingen voor de toekomstige ontwikkeling van de EU
centraal. Zoals het Europees budget, migratie, investeringen en de EU na 2020.
13 maart 2019 - Nijmegen (NL)
Deze avond staat in het teken van de Europese verkiezingen op 23 mei 2019, maar ook
middelen voor participatieve democratie in de EU, zoals het Europees burgerinitiatief,
zullen worden gepresenteerd.

Agenda
5, 13, 20 en 26 september: RegioSafari-dagen. Kijk verder.
18 september. Evenement elektrisch laden in Brussel. Lees meer.
19-20 september: Bezoek delegatie Europees Parlement aan de Regio Arnhem
Nijmegen
20 september: 'New Energy from EU projects', Arnhem. Lees meer.
20 september: VITALNODES workshop, Arnhem. Lees meer.
27 september. Bridge to the Future met Frans Timmermans. Lees meer.
2 oktober: Interreg North West Europe Project Ideas Lab, Parijs. Lees meer.
2 oktober : bijeenkomst over Europese verkiezingen in Kleef
3 en 4 oktober: Ecoprocura congres Nijmegen. Lees meer.
4 oktober. Innovation expo Rotterdam. Lees meer.
4-5 oktober: Urban Agenda Partnership Urban Mobility bijeenkomst in Nijmegen
9-10 oktober: Bezoek European Week of Regions and Cities, Brussel. Lees meer.
7 november: European Tourism Day, Brussel
22 en 23 november: Polisconferentie Manchester. Lees meer.

regioan.nl/bureaubrussel

arnout.smit@arnhemnijmegen.eu

@BureauBrussel
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