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Nieuwsbrief Regio Arnhem Nijmegen
In deze nieuwsbrief berichten we over actuele zaken in de regionale
samenwerking tussen 18 gemeenten. De regio waar het goed wonen,
goed ondernemen, goed recreëren en vooral goed leven is.
De Nieuwsbrief Regio Arnhem Nijmegen ontvangt iedereen die werkt in of voor de regio.
Raadsleden ontvangen de nieuwsbrief ook via de lokale griffie.

Nieuwe collega bij Bureau Brussel

Na een uitgebreide zoektocht naar een nieuwe Adviseur
Europese Zaken voor de Regio Arnhem Nijmegen is
Bureau Brussel weer op volle sterkte. Na meerdere
gesprekken met een breed scala aan kandidaten heeft
de selectiecommissie Geert Ritsema voorgedragen als
Adviseur Europese Zaken voor de Regio Arnhem
Nijmegen. Vanaf september zal hij naast Arnout Smit in
dienst van de regio gaan werken aan het pakken van

Europese kansen voor de regio.

LEES MEER →

Melkfabriek | Eerste ontmoeting colleges
Het was een gezellige drukte op 5 juni in de

Melkfabriek. Door voorzitter Ahmed Marcouch en
vicevoorzitter Carol van Eert waren alle nieuwe
colleges uitgenodigd op de locatie waar enkele dagen
daarvoor het State of Fashion festival was gestart. Voor
velen een eerste kennismaking met andere colleges.
Ook voor velen een eerste kennismaking met de Regio Arnhem Nijmegen. In de
bijzondere omgeving van de Melkfabriek werd het eerste uur gebruikt om stil te staan bij
de noodzaak en de ambitie van regionale samenwerking. Welke stappen zijn er nodig? Als
verrassing presenteerde voorzitter Marcouch de aanwezigen het eerste exemplaar van
het magazine 'Gezonde Groei'.
Het tweede deel van de middag werd gebruikt voor informele gesprekken in een
aangename sfeer met (nieuwe) bestuurders in de regio.

Presentatie magazine "Gezonde Groei"

Nergens in Nederland komen economische kracht,
stedelijke dynamiek en een fantastische leefomgeving
zo vanzelfsprekend samen als in de regio ArnhemNijmegen.
Dit lezen we in het magazine “Gezonde Groei" dat op 5
juni door voorzitter Ahmed Marcouch is gepresenteerd.
De eerste exemplaren werden uitgedeeld aan de
nieuwe bestuurders die aanwezig waren bij de eerste
collegeontmoeting in de Melkfabriek.
Het magazine laat de kracht van onze regio zien en de meerwaarde van regionale
samenwerking. Het staat vol verrassende interviews en geeft informatie over de

regionale samenwerking.
In het magazine is een duidelijke oproep opgenomen om samen te werken aan een groei
op een gezonde manier; Gezonde Groei dus. "Samenwerken is een voorwaarde voor
vooruitgang. Alleen als wij samen de schouders zetten onder onze regio, kunnen we gaan
voor een gezonde groei", aldus voorzitter Ahmed Marcouch.
Bekijk het magazine hier. Liever een papieren exemplaar? Stuur dan een mail aan
info@regioan.nl. De raadsleden krijgen na het zomerreces een papieren exemplaar
aangeboden.

Bereikbaarheid verbeterd

Het is bijna zover. Begin september is de tunnelbak bij Dieren klaar, een belangrijk
onderdeel in het ontwerp Traverse Dieren. Het doel van de traverse is een betere
doorstroming van het doorgaande maar ook van het lokale verkeer. Dit is een mooie
verbetering voor de hele regio.
Op 10 juni 2018 werd de tunnelbak in Dieren opengesteld voor het publiek en op 15 juni
ook voor het verkeer. Nog maar anderhalf jaar te gaan, dan is de Traverse een feit.

BEKIJK OPENING→

Terugblik RegioOverleg(t)

Op 20 juni 2018 was de tweede RegioOverleg(t)-dag. De vier PFO's vergaderden met een
behoorlijk volle agenda. Voorzitters werden gekozen, contacten aangehaald, besluiten
genomen en netwerken uitgebreid.

BEKIJK HET VERSLAG →

Duurzaamste hogeschool van Nederland

Als enige hogeschool in Nederland hebben alle dertien
bacheloropleidingen van Van Hall Larenstein de drie
AISHE sterren. AISHE (Auditing Instrument for
Sustainability in Higher Education) is een
beoordelingskader voor duurzame ontwikkeling in het
hoger onderwijs. Bij een positieve beoordeling
ontvangt een opleiding het keurmerk Duurzaam Hoger
Onderwijs.
Ook heeft Van Hall Larenstein bij de MVO-audit het niveau ‘Erkend’ behaald. MVO is een
speciale duurzaamheidsnorm voor het hbo-onderwijs. Van Hall Larenstein is de eerste
hogeschool met dit keurmerk.
En alsof dat niet genoeg is: in de Sustainabul eindigde Van Hall Larenstein als hoogste
van alle hogescholen (na twee universiteiten)! Lees meer op deze pagina.
Een mooi succes voor deze bijzondere hogeschool.

European Mobility Week | De regio
in beweging!
Deze week, van 16 - 22 september, staat
helemaal in het teken van duurzame
mobiliteit. Elke dag staat een ander
thema centraal.
Maak kennis met de gemakken van de deelauto of (her)ontdek het gevoel van vrijheid op
de fiets! Of misschien geniet je van een dagje zonder auto’s in de straat of leer je meer
over innovaties die onze mobiliteit radicaal gaan veranderen. Deze week vinden zowel
gedragscampagnes als publieksevenementen plaats.

De gemeente Nijmegen neemt hierin, als European Green Capital 2018, het voortouw.
Zij heeft de regiogemeenten nadrukkelijk uitgenodigd mee te doen aan een breed scala
van acties. Van autovrije zondag, een laadpaalplantdag, een waterstofchallenge,
introductie van een speciale fietsapp RingRing.
Is uw gemeente inmiddels aangehaakt?
De European Mobility Week is een initiatief van de Europese Commissie, sinds 2002, met
dit jaar als thema 'Mix en Move'. Aan dit initiatief doen jaarlijks honderden Europese
gemeenten en organisaties deel (scholen, bedrijven, instellingen). Informatie opvragen
via mobiliteitsweek@nijmegen.nl

Lunchpresentatie Koos van Dijken Platform31

Tijdens het RegioOverleg(t) op 20 juni jl. in Arnhem is door
senior-onderzoeker Koos van Dijken een presentatie verzorgd
waarin hij is ingegaan op zes trends, ontwikkelingen en
opgaven. In de presentatie heeft hij onze regio vergeleken
met een aantal omringende regio's. Zijn presentatie is voor
een belangrijke deel gebaseerd op een recent door Platform31
gepubliceerde trendstudie voor de G40-steden 'Vergaand
veranderen, slim verschillen en duurzaam verbinden'. Dhr. Van
Dijken concludeert dat onze regio ten opzichte van
omringende regio's niet zeer bijzonder presenteert. "Er is alle
reden om gezamenlijk te proberen de presentaties van de
regio te verbeteren", aldus dhr. Van Dijken. De presentatie
voorzien van een uitgebreide toelichting wordt u van harte
aanbevolen.

BEKIJK DE PRESENTATIE →

Succesvolle afronding VR-RoadTour

Op 8 januari werd de VR-RoadTour officieel afgetrapt in Zevenaar. 777 kilometer en
1499 kijkers verder werd op 24 mei voor de allerlaatste keer de virtualreality-film It
takes a keen eye tijdens de VR-RoadTour vertoond in een van de zestien van de achttien
partnergemeentes van The Economic Board.

LEES MEER →

RegioSafari

In september vinden de RegioSafaridagen plaats. Elke week in september
staat een dag in het teken van de regio.
Doel van de safari is om bestuurders van
gemeenten en organisaties kennis te
laten maken met de 'parels' van de regio.
Hiertoe zijn de colleges van de 18 gemeenten uitgedaagd om voor één of meerdere
dagdelen een programma samen te stellen. Hoe de avontuurlijke tocht door de regio
gaat verlopen is nu nog niet bekend. Begin augustus informeren wij u over het
programma en de mogelijkheden tot inschrijving. Houdt u deze dagen beschikbaar in uw
agenda?
De Regiodagen zijn op woensdag 5, donderdag 13, donderdag 20 en woensdag 27
september. Heeft u geen save the date ontvangen? Check dan of u uw profiel heeft
geüpdatet.

Noteert u deze data?


29 augustus: Festival Verbonden Partijen van
17.00 - 20.30 u in het Provinciehuis. Lees meer.



30 augustus: Bestuurlijke bijeenkomst
"Regionale aanpak Klimaatakkoord". Lees meer.



16 - 22 september: European Mobility Week



3 en 4 oktober: RegioOverleg(t) dagen

Ontspanning, inspanning of genieten van het moois om u heen. Regio
Arnhem Nijmegen wenst u een fijne zomerperiode toe.
Contact opnemen

Persoonlijk abonneren? Doorsturen aan een geïnteresseerde? Geef uw tip door via
info@regioan.nl en wij zorgen voor de rest!
Voor meer toelichting kunt u contact opnemen met de secretaris Henk van den Berg, tel.
(026) 3773410. Of bel met Rachel Drosterij, tel. (026) 3772449, managementondersteuning & communicatie.

regioan.nl

info@regioan.nl

@regioAN

In de Regio Arnhem Nijmegen werken de volgende gemeenten samen:
Arnhem – Berg en Dal - Beuningen – Duiven – Doesburg – Druten – Heumen – Lingewaard –
Montferland – Mook en Middelaar – Nijmegen – Overbetuwe – Renkum – Rheden –
Rozendaal – Westervoort – Wijchen – Zevenaar
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