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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.

RegioSafari
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.

RegioSafari →

Magazine "Gezonde Groei"
In de nieuwsbrief van juli schreven we al over
het magazine “Gezonde Groei" dat op 5 juni door
voorzitter Ahmed Marcouch is gepresenteerd.
Bekijk het magazine hier. Om een papieren exemplaar
te ontvangen, stuurt u een mail aan info@regioan.nl.
De raadsleden krijgen na het zomerreces, via de
griffie, een papieren exemplaar aangeboden.

AANVRAGEN→

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.
Green Capital Nijmegen werkt nu een mooi programma uit. Zo is er de autoloze zondag,
veel aandacht voor slimme mobiliteit, een Innovatiefestival op 22 september en worden
de voetgangers niet vergeten.
Op 21 september start in Arnhem een waterstofchallenge die 24 uur later eiindigt op het
Innovatiefestival in Nijmegen.
De gemeenten in de regio zijn uitgenodigd aan te sluiten bij dit initiatief. Wat doet uw
gemeente?
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.

LEES MEER →

Voorzitters PFO's bekend
Op 20 juni jl. vond de eerste vergadering plaats van de 4 Portefeuillehoudersoverleggen. In de nieuwsbrief van juli kon u een kort verslag lezen van wat besproken is.
In deze vergadering zijn ook de nieuwe voorzitters van de PFO's gekozen (op onderstaande
foto van linksboven met de klok mee).

- PFO Duurzaamheid Titus Burgers
- PFO Economie Jan van Dellen
- PFO Mobiliteit Harriet Tiemens
- PFO Wonen (& Leefomgeving) Gea Hofstede
Op de website www.regioAN.nl kunt u zien welke bestuurders samen een PFO vormen.

De 4 voorzitters vormen samen met de voorzitter en vicevoorzitter van de Regio (de
burgemeesters Marcouch en Van Eert) het Voorzittersoverleg. Op 2 juli jl kwam het
overleg voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen.

BEKIJK DE PFO'S →

Genomineerd: Circular
Economy Award
In april ontvingen we heuglijk nieuws, de
regio is opnieuw genomineerd als
Circulaire Regio.
De verkiezing op regioniveau richt zich op
de overkoepelende thema’s proces,
beleid en financiering. Hoe is de
circulaire economie verankerd in het
publieke en publiek-private domein en in
hoeverre kunnen er concrete activiteiten
worden genoemd.

Deze vragen beantwoordt Regio Arnhem Nijmegen begin september in het
inzendingsformulier om de jury te overtuigen dat dit een terechte nominatie is. Medio
september volgt bericht wie de jury als de drie finalisten heeft genomineerd.
Wist u dat er ook drie werklocaties in onze regio genomineerd zijn? De Aam en Merm
(Elst), Industriepark Kleefse Waard (Arnhem) en InnoFase (Duiven).
Succes aan alle genomineerden!

Wie was de Grootste Gelderlander?
Provincie Gelderland nodigt iedereen uit namen toe te voegen aan de lijst. Dit kan tot 1
oktober, daarna stelt de jury een lijst van 20 genomineerden op en kan er gestemd
worden.
De Gelderlander die met de eer zal strijken, heeft in elk geval op sportief,
wetenschappelijk, politiek, artistiek of ander vlak op overtuigende wijze het verschil
gemaakt.

LEES MEER →

"Samenwerken is een voorwaarde voor vooruitgang. Alleen als
wij samen de schouders zetten onder onze regio, kunnen we
gaan voor een gezonde groei."
Voorzitter Ahmed Marcouch

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.



13 september: event van The Economic Board. Meld u
hier aan.



16 - 22 september: European Mobility Week



25 september: Landelijke werkconferentie
Klimaatakkoord, Utrecht. Lees meer.



1 oktober: Kiemt Najaarscongres over het duurzame
thema "CO2 uit de lucht". Lees meer.



3 en 4 oktober: RegioOverleg(t) dagen



8 - 11 oktober: European Week of Regions and Cities.
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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