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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.

Jan Herman de Baas aangesteld als
Kwartiermaker

Jan Herman de Baas is deze week gestart als
kwartiermaker Versterking regionale samenwerking. In
april hebben alle colleges besloten om een proces te
starten om de regionale samenwerking te versterken.
Gezamenlijk willen de colleges werken aan een
toekomstbestendige visie, agenda en bijpassende
slimme, begrijpelijke overleg- en
besluitvormingstructuur.

De Stuurgroep, onder voorzitterschap van burgemeester Van Rijswijk, heeft een Plan van
Aanpak opgesteld. Na bespreking in het Bestuur van de Regio op 19 juni jl., is gestart
met het zoeken naar een kwartiermaker.
Het versterkingsproces, zoals vastgelegd in het Plan van Aanpak, is een inspirerend en
verbindend proces dat in korte tijd doorlopen moet worden. Rond de jaarwisseling liggen
de eindproducten voor. Dit interactieve proces vraagt grote betrokkenheid en inzet van
vele bestuurlijke en ambtelijke betrokkenen maar ook van gemeenteraden en triple
helixpartners. Zij zullen uitgenodigd worden tijdens het proces actief deel te nemen.
De Stuurgroep is content dat het gelukt is Jan Herman de Baas, een ervaren
overheidsprofessional en bekend met de regio, in te schakelen.

Democratiefestival 30 en 31 augustus

Onderwerpen die Nederlanders zelf belangrijk vinden,
vormen het uitgangspunt voor het festival. Er zijn
allerlei werkvormen uitgedacht: dialogen en debatten,
speeddates met politici, presentaties en open
hoorcolleges, excursies, exposities, theateracts, sport
clinics en meer. Voor elk wat wils en in een informele
en ongedwongen sfeer. Met trots kunnen we melden
dat ook Regio Arnhem Nijmegen aanwezig is op 31
augustus, met een mooi programma.

PROGRAMMA →

Fietsen over het MaasWaalpad
Vele fietsers uit zuidelijkere streken zullen enorm blij
zijn met het realiseren van de brug die de route Cuijk Nijmegen completeert. De brug is de missende schakel
in de snelle fietsroute tussen Cuijk en Nijmegen. Het
Gelderse deel van deze route is al klaar.

LEES MEER →

NOVI (Nationale Omgevingsvisie) in procedure

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één visie op de
leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de Nationale Omgevingsvisie
neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de

ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland.
In Nederland staan we voor een aantal urgente opgaven, die zowel lokaal, nationaal als
wereldwijd spelen. Denk aan de opgaven op het gebied van klimaatverandering,
energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw. Deze opgaven
zullen Nederland flink veranderen. Door goed in te spelen op deze veranderingen kan
Nederland vooroplopen en kansen benutten.
Vanaf dinsdag 20 augustus tot en met 30 september 2019 is de terinzagelegging van de
ontwerp Nationale Omgevingsvisie (ontwerp-NOVI) en het milieueffectrapport (PlanMER
NOVI). In die periode is het voor iedereen mogelijk een zienswijze in te dienen.
Op donderdag 29 augustus vindt er in het Huis der Provincie een informatiebijeenkomst
plaats van 19.00 - 21.00 uur. De gelegenheid om kennis te nemen van ontwerp-NOVI.
Vanuit de Regio Arnhem Nijmegen wordt bestudeerd op een reactie door de Regio
Arnhem-Nijmegen op het ontwerp. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden
tot Matthijs Lenis (06-5275 1546) of M1.lenis@nijmegen.nl. Op het RegioOverelg(t) op 2
oktober in Duiven zal de ontwerp-Novi zeker aan de orde komen.

Marc Kemink: nieuwe mobiliteitsmakelaar in
de regio
De nieuwe mobiliteitsmakelaar in de Regio Arnhem

Nijmegen is gestart. Marc Kemink volgt Arno van der
Steen op namens VNO-NCW Midden. Hij adviseert
werkgevers wat Slim Werken & Reizen kan betekenen
voor hun organisatie.
Interesse in het aanbod op de menukaart voor werkgevers? Neem dan contact op met
Marc is via mobiliteitsmakelaar@vno-ncwmidden.nl of bel 06-20 35 27 22.

MEER INFORMATIE →

Arnhem op weg naar emissieloze binnenstad
Meer winkelend publiek, minder vrachtwagens: wat

betekent slimme stadslogistiek voor Arnhem? Arnhem
is de op een na beste binnenstad van Nederland. Goed
bevoorrade winkels zijn daarvoor essentieel. Maar het
bevoorraden van de binnenstad zorgt ook voor overlast.
Met Slimme stadslogistiek zorgen we samen voor
minder, schonere en stillere vrachtvoertuigen.
Benieuwd naar de nieuwste ontwikkelingen? Kom dan
naar de inspiratiesessie op 24 september in het Huis
der Provincie in Arnhem.

LEES MEER →

Werkstructuur programma Duurzame Mobiliteit & Bereikbaarheid

Per 1 maart 2019 is het programma dM&B van de regio Arnhem Nijmegen van start
gegaan. Er is hard gewerkt aan een werkstructuur, die ziet er als volgt uit.

Kernteam

Johan Leferink, programmaregisseur
Suzanne Hesselink, secretaris PFO Mobiliteit
Petra van Burk, programmamedewerker

Bestuurlijke
accounthouders
Carla Koers en Paul
Robuust wegennet
Loermans
Betrouwbaar spoor Roeland van der Zee
Jasper Verstand en Hariët
(H)OV voor iedereen
Tiemens
Aantrekkelijk
Sylvia Fleuren, Birgit van
fietsnetwerk
Veldhuizen en Johan Sluiter
Dimitri Horsthuis en André
Schoon onderwerg
Springveld
Verkeersveilige
n.n.t.b.
omgeving
Werksporen

Ambtelijke
aanspreekpunten
Joris Wagemakers
Hans van Vliet
Michel Eijkhout
Martijn te Lintelo
Paul Veelenturf
n.n.t.b.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Johan Leferink:
j.leferink@regioan.nl of 0652802170.

Ontwerpproces RES van start
tijdens ruimteateliers
In de maand september gaat in Regio
Arnhem Nijmegen het ontwerpproces van
de Regionale Energiestrategie (RES) van
start tijdens vier ruimteateliers.
Uitgangspunt is de startbijeenkomst die in juni plaatsvond (zie artikel in nieuwsbrief 27
juni 2019). De RES-werkorganisatie presenteerde toen de aanpak en haalde veel reacties
op. Met deze input als voorbereiding gaat de verkenning naar grootschalige
energieopwekking in de RES van start.

Er zijn vier ateliers om het praktisch werkbaar te maken: 17 september in Duiven, 19
september in De Steeg, 24 september in Lent en 26 september in Wijchen. Hoewel
deelnemers welkom zijn bij alle ruimteateliers, zal het voor veel stakeholders logisch
zijn om één ruimteatelier bij te wonen voor het gebied dat het meest relevant voor hen
is.
Met de uitwerking van deze ruimteateliers organiseert de werkorganisatie medio oktober
een bestuurlijk intermezzo om een eerste reactie van bestuurders op te halen. Daarna
gaat ze in november/december tijdens een tweede ronde ruimteateliers een aanzet
maken tot denkrichtingen en eventueel zoekgebieden op de kaart. Tussentijds komen
waar nodig thematische ateliers voor een verdieping.
Neem voor meer informatie contact op met Rijk van Voskuilen, procesbegeleider
ruimteateliers: rijk.vanvoskuilen@overmorgen.nl.
In de speciale RES nieuwsbrief staan belangrijke inhoudelijk updates.

AANMELDEN RES NIEUWSBRIEF→

BT Event dit jaar in Arnhem

Het BT Event 2019 wordt op 31 oktober georganiseerd
door de Regio Arnhem Nijmegen/The Economic Board,
de SKBN en BT, in samenwerking met Oost NL en de
provincie Gelderland. Het congres zal ook dit jaar weer
een actueel thema hebben.

LEES MEER→

VNG beslist 29 november over
Klimaatakkoord

De VNG gaat het Klimaatakkoord tijdens de
Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 29
november voorleggen aan gemeenten. Dat heeft de
koepelorganisatie bekendgemaakt in de Ledenbrief
Klimaatakkoord.
De vergadering vindt aansluitend op de VNG Bestuurdersdag plaats. In de aanloop naar
29 november gaat de VNG in gesprek met gemeenten om het akkoord, en specifiek de rol
van gemeenten daarin, toe te lichten.
De VNG houdt dinsdag 8 oktober een landelijke bijeenkomst voor ambtenaren
(middagprogramma) en college- en raadsleden (avondprogramma). Daarnaast neemt ze
contact op met de provinciale afdelingen en de samenwerkingsverbanden G4, G40, M50

en P10 om langs te komen bij reguliere bijeenkomsten om het akkoord verder toe te
lichten.

LEES MEER→

Noteert u deze data?


30 en 31 augustus: Democratie Festival, Veur Lent bij Nijmegen. Lees meer.



20 september: Bridge to the Future - conferentie, Musis Arnhem. Lees meer.



2 oktober: RegioOverleg(t). Op de webkalender verschijnt meer informatie.



3 oktober: Event The Economic Board X INNOVATE. Lees meer.



7 - 10 oktober: European Week of Regions and Cities, Brussel. Neem contact
op met Bureau Brussel (geert.ritsema@arnhemnijmegen.eu)



31 oktober: BT Event in Arnhem. Meer informatie zal nog volgen.



6 november: Dag van Gelderland, Theater Orpheus in Apeldoorn. Lees meer.



20 november: extra PFO Duurzaamheid.

We lazen voor u:

Henk van den Berg, secretaris van Regio Arnhem
Nijmegen, vertelt over de nieuwe manier van werken
in een nieuwsbericht op de website van The Economic
Board.
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

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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