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Nieuwsbrief
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.

Zet de CE Award in

De Circular Economy Award is een mooie prijs. Zo mooi
dat deze goed ingezet kan worden om een circulair
project of activiteit te promoten. Op dit moment is de
award in gemeente Beuningen.
Meld uw activiteit aan bij info@regioan.nl

Update regionale investeringsagenda

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een nieuwe regionale investeringsagenda Arnhem-Nijmegen-Provincie, editie
2019-2020. De planning is dat deze eind januari verschijnt. In het overleg van het Algemeen bestuur op 12 december gaf
Monique Esselbrugge - als voorzitter van de stuurgroep investeringsagenda - een korte stand van zaken.

LEES DE STAND VAN ZAKEN →

De fietsambitie is vastgesteld

In het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit van 12
december 2018 is het ambitiedocument
Samenwerkingsagenda Fiets vastgesteld.
Het ambitiedocument bevat de ambities van de regio
om door stimulering van het fietsgebruik en slimme
fietsmaatregelen de bereikbaarheid en duurzaamheid
van de regio Arnhem Nijmegen te verbeteren.
Harriët Tiemens, voorzitter PFO, heeft in het
Vervoerberaad van 17 december het eerste exemplaar
van het ambitiedocument 'Samenwerkingsagenda Fiets'
van de Regio Arnhem Nijmegen aan gedeputeerde
Conny Bieze overhandigd.

LEES MEER →

RegioOverleg(t) 12 december: een korte
impressie

Op woensdag 12 december 2018 was het stadhuis van
Nijmegen het domein van de Regio Arnhem Nijmegen.
De wethouders Duurzaamheid, Economie, Wonen en
Mobiliteit vergaderden met hun collega's uit de
regiogemeenten. De 4 agenda's kenden een groot
aantal onderwerpen.
Tijdens de lunch werd door de vicevoorzitter, en
scheidend functionerend voorzitter, een presentatie
gehouden met als uitdagende titel "Samen (nog)
steviger & sterker".
Lees verder om een betere indruk van deze dag te
krijgen.

LEES MEER →

De vlog van de PFO voorzitters
Na afloop van elk PFO op 12 december is elke voorzitter voor de camera verschenen en heeft vertelt wat er zo al op de
agenda stond en welke afspraken zijn gemaakt. Nieuwsgierig?

BEKIJK DE VLOGS →

Door samenwerking het techn(olog)isch vmbo
versterken

Op 30 januari 2019 is er een bijeenkomst die bedoeld is
voor ondernemers, onderwijs en overheid. Door samen
te werken kan er eigentijds onderwijs geboden worden
dat aansluit op de wensen en behoeften van jongeren
én op de eisen van het bedrijfsleven. U leert er meer
over in de bijeenkomst met de duidelijke call to action
"Wat wordt uw bijdrage aan het technisch onderwijs
van uw toekomstig personeel?".
(foto: techniekbeeldbank.nu)

BEKIJK DE UITNODIGING →

Regio ontmoet College van GS van Gelderland

Dinsdag 18 december jl. was het Voorzittersoverleg te

gast van het College van Gedeputeerde Staten van
Gelderland. Het is een traditie dat beide gremia elkaar
eens per jaar ontmoeten om de onderlinge
samenwerking te versterken.
Onder voorzitterschap van Commissaris van de Koning de heer Cornielje werd in goede sfeer overlegd. Leidraad voor het
overleg waren de 4 domeinen waarop de Regio samenwerkt. Dit zijn domeinen waarbinnen ook de provincie een
belangrijke rol heeft. Inzet van beide partijen is om de samenwerking, het partnerschap, verder te versterken.
Ook onderwerpen als Sterk Bestuur, Bestuursakkoord Regionale Investeringsagenda en Regiodeal kwamen op tafel. Met
dit overleg zijn er weer stappen gezet in de gezamenlijke ambitie: de regio Arnhem-Nijmegen in de top van Nederland.
(foto: ziko)

Regionale samenwerking voor raadsleden

Met enige regelmaat verzorgt de Gelderland Academie
bijeenkomsten en trainingen voor raadsleden. Op 3
december vond er in de raadzaal van Rheden een
bijeenkomst voor de raadsleden in de regio Arnhem
plaats met als thema regionale samenwerking.
Gastheer was burgemeester Van Eert.
Uitgenodigd was Maarten Hageman die aan de hand van zijn presentatie, met de uitdagende titel 'Je gaat er dus wél
over!' met de raadsleden in gesprek ging over de motieven, vormen en succesfactoren bij regionale samenwerking. In
een levendig gesprek na de pauze werd verder ingezoomd op de succesfactoren en de rol die je kiest als raadslid dan
wel gemeenteraad. De presentatie van Maarten Hageman is door de Gelderland Academie naar de deelnemers en de
griffiers gezonden.
Nieuwsgierig naar de activiteiten van de Gelderland academie? Kijk dan op hun website www.gelderlandacademie.nl.

RBT KAN wijzigt naam

Vanaf 1 januari 2019 is de naam Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. In 2006 startte het Regionaal Bureau Toerisme voor
het Knooppunt Arnhem Nijmegen. Inmiddels is de organisatie gegroeid en zijn de activiteiten ook richting de Veluwe
uitgebreid.
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen omvat twee werkmaatschappijen, Visit Arnhem Nijmegen en VisitVeluwe, voor de
uitvoering van regionale activiteiten.

VR bril

Het projectbureau van Regio Arnhem Nijmegen heeft
nu het beheer over 2 VR-brillen. Het is mogelijk de

prachtige film "It takes a keen eye" te bekijken.
Wilt u de bril inzetten? Mail ons.

"Gelderland wil een afvalloze provincie zijn"
Michiel Scheffer in het magazine Het roer moet om! (circulair ondernemen in Gelderland)

Noteert u deze data?


8 januari 2019: Nieuwjaarsontmoeting provincie
Gelderland. Van 16.00 - 18.00 u ontvangt het bestuur
u in het Huis der Provincie.



11 februari 2019: Voorzittersoverleg.



15 februari 2019: Regio Ontmoet. Meer Informatie over
deze ochtend komt via info@regioan.nl



14 maart 2019: Health Valley Event, lees meer. Hier
worden nieuwe verbindingen gelegd, hier maken
mensen het verschil en hier creëren impact voor de
gezondheidszorg.



27 maart 2019: Regio Overleg(t). Kijk op de website
voor het programma en de locatie.



8 april 2019: Dag van de Gelderse Gemeenten, in
Nijmegen. VNG Gelderland.



7 - 10 oktober 2019: European Week of Regions and
Cities, Brussel. Informatie over het bezoek vanuit de
regio volgt in het voorjaar 2019.

We lazen voor u:
"Goed samenwerken in de regio: dit is ervoor nodig".
Lees het in het nieuwsbericht van VNG.

Hartelijk dank voor de goede samenwerking.
Tot ziens in 2019!

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, management-ondersteuning & 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

Copyright © 2018 Regio Arnhem Nijmegen,, All rights reserved.
U ontvangt deze mail omdat u zich voor deze regionale nieuwsbrief inschreef.
Ons adres is:
Regio Arnhem Nijmegen, Eusebiusbuitensingel 53 , 6828 HZ, Arnhem, Netherlands
U kunt op elk moment uw profiel bijwerken of uitschrijven.

