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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. Waar we
samen werken aan een 'Gezonde Groei' van onze regio.
De Nieuwsbrief Regio Arnhem Nijmegen ontvangt iedereen die werkt in of voor de regio.
Raadsleden ontvangen de nieuwsbrief ook via de lokale griffie.

Beste raadsleden,
in de komende weken zijn er een aantal interessante evenementen die wij graag onder
uw aandacht brengen. U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen.
Hieronder volgt een opsomming.

Bij dit evenement kunt u ook Regio Arnhem Nijmegen en Bureau Brussel ontmoeten.
Graag gaan zij met u in gesprek over de samenwerking in de regio, uw rol hierbij, de
economische kracht, fantastische leefomgeving en de kansen in Europa.

FESTIVAL INFORMATIE→

RegioSafari: ook voor u!
In september vinden de RegioSafari-dagen 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. Ook raadsleden worden
uitgenodigd deel te nemen aan de Safari.
Er is nu een speciale webpagina aangemaakt. Hierop verschijnen de dagprogramma's en
de mogelijkheid om u aan te melden.
De eerste dag is 5 september. We zijn dan te gast bij de gemeenten Lingewaard en
Overbetuwe. Kijk op de website voor het definitieve programma. U kunt zich

aanmelden tot 30 augustus.
De tweede dag (13 september) zijn we te gast in Arnhem en bezoeken we het IPKW en
het ROC. Aanmelden voor deelname op 13 september kan tot 6 september.

RegioSafari →

RingRing, de app die fietsen leuk maakt!
Fietsen is leuk en gezond! Het draagt daarnaast bij aan een beter leefmilieu en minder
files. Alsof dat nog niet genoeg is, kan je nu ook fietsen voor een goede doel. Download
de app Ring-Ring en fiets samen met anderen zoveel mogelijk kilometers bij elkaar.
Fietsen de inwoners een aantal fietskilometer bij elkaar dan gaat er een mooi
geldbedrag naar een lokaal goed doel, bijvoorbeeld de voedselbank.
Deze actie loopt tot eind 2018 en is opgezet in het kader van de Europese
Mobiliteitsweek, die van 16 tot en met 22 september plaatsvindt en mede mogelijk
wordt gemaakt door de provincie Gelderland. In alle 18 gemeentehuizen is een flyer op
te halen. Samen vormen de afbeeldingen op de 18 flyers de regio Arnhem-Nijmegen.

LEES MEER→

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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