Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 27 – 21 mei 2019)

Geachte Raadsleden en Statenleden van de Metropoolregio Amsterdam,
Met deze maandelijkse brief informeren wij u graag in het kort over actuele ontwikkelingen van de
samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).
Het maandelijkse Bericht wordt ook gearchiveerd op de MRA-website.

Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam






Onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA) weer van start
Herontwikkeling Hembrugterrein Zaandam in nieuwe fase
Nieuwe Royal vestigt zich in Amsterdamse haven
Eerste paal FloriWorld Aalsmeer geslagen
Omzet Amsterdamse haven bereikt nieuw record

State of the Region van 17 juni 2019
De tweede editie van State of the Region wordt gehouden op maandagmiddag 17 juni 2019 in
Theater Amsterdam. Met topspelers en ‘change makers’ uit de Metropoolregio Amsterdam, de
presentatie van de Economische Verkenningen MRA (EVMRA) en de State of the Region,
uitgesproken door de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. U bent hierbij van harte welkom.
Eerder heeft u via uw griffie een uitnodiging ontvangen waarmee u zich kunt aanmelden.
WeMakeThe.City van 17 tot en met 23 juni 2019
Met de State of the Region start ook WeMakeTheCity. Dit het festival dat steden beter maakt en
inzoomt op hoe we steden van, voor en door écht iedereen kunnen maken. Een week lang activiteiten
om de MRA leefbaarder, rechtvaardiger, duurzamer, klimaatbestendiger, bereikbaarder en veiliger te
maken.
Regionale Raads- en Statenledenbijeenkomsten over Discussienotitie MRA Agenda 2.0
Op 5 april 2019 heeft de MRA Agendacommissie de zogenoemde ‘Discussienotitie MRA Agenda 2.0’
besproken. In de komende weken worden in de deelregio’s bijeenkomsten voor raads- en
Statenleden georganiseerd om samen met bestuurders over de inhoud te spreken. Doel is te komen
tot een voldragen conceptversie, die vanaf eind september / begin oktober het bekende traject van
‘wensen en opvattingen’ bij colleges, raden en Staten kan doorlopen. Een overzicht van de regionale
bijeenkomsten (die reeds gepland zijn) om met elkaar te spreken over deze discussienotitie:
22 mei 2019
3 juni 2019
12 juni 2019

Zaanstreek-Waterland (19.30-22.00 uur - stadhuis Purmerend)
Provinciale Staten Noord-Holland (middag - provinciehuis NH)
Flevoland/Almere/Lelystad (19.00 uur - gemeentehuis Almere)

De deelregionale bijeenkomsten in Amstelland-Meerlanden, Amsterdam, Gooi en Vechtstreek, ZuidKennemerland hebben reeds plaatsgevonden.
Stoplichtenrapportage van de actiepuntenlijst en de MRA Agenda
De geüpdatete versie van de MRA Agenda kunt u downloaden via de MRA-website. Dat geldt ook
voor de laatste update van de 45 actiepunten (per 28 januari 2019).
MRA-Jaarplanning 2019-2021
Op de jaarplanning van 2019 (versie 15 april 2019) en de komende jaren staan alle overleggen,
bijeenkomsten en conferenties. Dit overzicht wordt bijgewerkt wanneer dat wenselijk is.
Nieuwe MRA Brochure 2019
Op de website treft u de nieuwe MRA Brochure ‘Werken aan de toekomst – Metropoolregio
Amsterdam 2019’, met daarin een overzicht van de organisatie van de MRA-samenwerking,
resultaten en een blik op het jaar 2019.
Middels deze brief hopen wij u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Het volgende ‘MRA Raads- en Statenleden Bericht’ verschijnt eind volgende maand.

Met vriendelijke groet,
Rijk van Ark
Directeur MRA Bureau
*) De 35 deelnemers van de MRA zijn de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel,
Uithoorn, Amsterdam, Almere, Lelystad, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren, Beverwijk,
Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland,
Zaanstad, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Zandvoort, de provincies Noord-Holland en Flevoland, en de Vervoerregio
Amsterdam.
**) De 7 regio’s zijn: Almere-Lelystad, Amstelland-Meerlanden, Amsterdam, Gooi en Vechtstreek, IJmond, ZaanstreekWaterland en Zuid-Kennemerland.
Dit digitale ’MRA Raads- en Statenleden Bericht’ verschijnt maandelijks, met uitzondering van de zomermaanden.

