Liebe Leserinnen und Leser, beste lezers,
Am Mittwoch, den 23. März, besuchte eine Delegation aus Sittard-Geleen
Mönchengladbach, um über die grenzüberschreitenden Möglichkeiten zu
sprechen und sich über das neue Interreg VI-Programm zu informieren.
Am 13. Mai ist es genau 50 Jahre her, dass die Städte Mönchengladbach
und Roermond eine Städtepartnerschaft geschlossen haben. Die neuen
Ratsmitglieder und andere 'Stakeholder' aus der Stadt Roermond sind an
diesem Tag herzlich nach Mönchengladbach eingeladen.
Auch andere Kommunen in der euregio rhein-maas-nord lernen sich immer
besser kennen. Nach einem ersten Besuch in Horst aan de Maas wird am
31. Mai ein Gegenbesuch in Straelen folgen. Auf der Tagesordnung stehen
die Energiewende und der Gartenbau.
Am 21. Juni wird eine Delegation von rund 50 Personen aus Geldern,
Venray besuchen, um den technisch hochmodern ausgestatteten Ratssaal
zu besichtigen. Am selben Tag findet auch das zweite Treffen mit der
Gemeinde Nederweert in Schwalmtal statt.
Wir hoffen, dass sich noch mehr Kommunen grenzüberschreitend
zusammenschließen werden und Projekte starten. Das euregio-Team (Foto
oben, Teamtag 10. März 2022) unterstützt Sie gerne bei Projekten – egal ob
im Rahmen von Interreg oder anderweitig.
Maike Hajjoubi

Geschäftsführerin

Delegatie uit Sittard-Geleen bezoekt euregio in Mönchengladbach
De gemeente Sittard-Geleen is sinds 1 januari dit jaar lid van de euregio
rijn-maas-noord. Op woensdag 23 maart bracht een delegatie onder leiding
van burgemeester Hans Verheijen een kennismakingsbezoek aan de
euregio in Mönchengladbach. Gesproken werd over de Chemelot Circulair
Hub, grensoverschrijdend toerisme, de internationale arbeidsmarkt en de
energietransitie in relatie tot de ontwikkelingen in het Rheinisches Revier.
Vanaf 2030 zal hier de 'Braunkohletagebau' gaandeweg plaatsmaken voor
allerlei nieuwe ontwikkelingen, die ook van belang zijn voor het
aangrenzende Nederlandse gebied. De euregio zal een uitwisseling
organiseren met de Kreis Heinsberg, die net als Sittard-Geleen sinds 1
januari dit jaar lid is van de euregio en ook met het Zukunftsagentur
Rheinisches Revier.
Verschillende medewerkers van de euregio gaven presentaties, zoals over
de euregio-visie 2030, het nieuwe Interreg VI A-programma, het
GrensInfoPunt en het onderwijs. Ter afsluiting was er een bezoek aan het
euregio-kantoor en natuurlijk de bordesfoto met de kleurrijke paraplu van
Sittard-Geleen.

In het kader van het INTERREG-project Steam II Lingua, een
deelproject van het netwerk STEAM Limburg, hebben honderden
basisschoolleerlingen uit Nederland en Duitsland in maart het
educatieprogramma Spacebuzz gevolgd. Op hun schoolplein kwam
daarvoor een 'echt' raketvoertuig.
Voorafgaand aan het bezoek kregen de leerlingen les over de aarde, de
ruimte, de techniek en ze volgden een training om astronaut te kunnen zijn.
Daarna kwam de Spacebuzz op school en ervoeren ze door virtual reality
hoe het is om echt de ruimte in te gaan. Hierbij zagen ze de schoonheid,
maar ook de kwetsbaarheid van de aarde en beseften dat we eigenlijk
allemaal maar één ruimteschip (de aarde) hebben waarop we kunnen
leven. Na het bezoek van de Spacebuzz dachten de leerlingen na hoe ze
voor hun directe leefomgeving een ‘earth deal’ konden bedenken om beter
zorg te dragen voor de aarde.
Vanwege de nog steeds geldende corona-beperkingen was het niet
mogelijk om de uitwisseling ‘live’ te doen. De Nederlandse en Duitse
leerkrachten hebben tijdens de voorbereiding digitaal contact met elkaar
gehad en ook de leerlingen werkten digitaal samen. Voor meer informatie
zie: www.steamlimburg.nl/s2l

Op 16 mei van 12.00 tot 18.30 uur vindt de tweede bijeenkomst
grensoverschrijdende economie plaats in Verve5 in Krefeld. Het doel is
de grensoverschrijdende gemeenschap van economische
beleidsambtenaren verder te versterken. Twee onderwerpen staan op de
agenda:
1. Duurzame bedrijventerreinen
2. De euregionale arbeidsmarkt / tekort aan geschoolde arbeidskrachten
De Service Grensoverschrijdende Arbeid (SGA) stelt zich ook voor.
Am 16. Mai von 12.00 - 18.30 Uhr findet das zweite
Wirtschaftsförderertreffen im Verve5 in Krefeld statt. Ziel ist es, die
grenzüberschreitende Gemeinschaft der Wirtschaftsförderer weiter zu
stärken und sich zwei Themen konkreter zu widmen:
1. Nachhaltige Gewerbegebiete
2. Euregionaler Arbeitsmarkt / Fachkräftemangel
Auch der Service Grenzüberschreitende Arbeit (SGA) stellt sich vor.

Hybrides Symposium „Gesunde Gebäude für eine lebenswerte
Zukunft" am 12. Mai im Museum Abteiberg in Mönchengladbach
Mit Fachvorträgen, Filmvorstellungen und praktischen Beispielen
herausragender Projekte zum Gesunden Bauen bietet das INTERREGProjekt Healthy Building Network ein vielfältiges Programm.
Wer persönlich vor Ort teilnehmen möchte, kann sich hier anmelden; für
eine Online-Teilnahme melden Sie sich bitte bei Frau Barbara Schwinges
unter schwinges@wfmg.de
Hybride symposium 'Gezonde gebouwen voor een leefbare toekomst'
op 12 mei in Museum Abteiberg in Mönchengladbach
Met lezingen van deskundigen, filmvertoningen en praktijkvoorbeelden van
gezond bouwen biedt het INTERREG-project Healthy Building Network een
veelzijdig programma.
Wilt u fysiek deelnemen? Dan kunt u zich hier aanmelden. Voor online
deelname, gelieve contact op te nemen met Barbara Schwinges
via schwinges@wfmg.de

Fysieke spreekuren GrensInfoPunt euregio rijn-maas-noord weer
mogelijk

In Roermond kunt u op 29 april en 20 mei terecht van 12.30 tot 15.30 uur
bij het UWV aan het Kazerneplein 172-196. In Roermond werken de
volgende adviseurs mee aan het spreekuur: GrensInfoPunt en Team GWO
(Finanzamt/Belastingdienst). Meer datums dit jaar in Roermond vindt u
hier.
In Venlo is het spreekuur op 8 april en 13 mei van 9.00 tot 12.00 uur bij het
UWV aan de Prinsessesingel 10. In Venlo werken de volgende adviseurs
mee aan het spreekuur: BDZ, GrensInfoPunt en Team GWO
(Finanzamt/Belastingdienst). Meer datums dit jaar in Venlo vindt u hier.
Ook kunt u een afspraak maken bij het GrensInfoPunt (GIP) in
Mönchengladbach.
Voor alle drie de locaties dient u een afspraak te maken per telefoon:
+49 (0)2161 6985 503 of per e-mail: GrenzinfoPunkt@euregio-rmn.eu
De tijden waarop het GIP bereikbaar is, vindt u hier:
https://grenzinfo.eu/rmn/nl/ (onderaan de pagina bij contact)

The project Circular-Bio (INTERREG V A – Projekt Netzwerk zirkuläre
Bioökonomie) organizes on 26 April from 03:00 - 04.30 pm a Dutch-German
event on protein transition. Location: Brightlands Campus Greenport Venlo.
Registration: http://circular-bio.com/nl/evenementen/
Het samenwerkingsverband Burgerkracht Europa (SBE) organiseert op 31
mei 2022 een grensoverschrijdend symposium over de instandhouding van
lokale voorzieningen in Nederlandse en Duitse dorpen. Locatie: Kasteel de
Keverberg in Kessel van 13.30 tot 20.00 uur.
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