Liebe Leserinnen und Leser, beste lezers,
Vandaag zijn de nieuwe ministers in het kabinet Wüst van NoordrijnWestfalen bekendgemaakt. Ook is de regeringsverklaring gepresenteerd.
Hierin staat dat de NRW regering de euregio’s en grensinfopunten blijft
ondersteunen, de grenslandagenda en grenslandconferentie voortzet, een
waterstofinfrastructuur gaat ontwikkelen, diploma’s uit Nederland wil
erkennen en Interreg-people-to-people projecten wil blijven laten uitvoeren
door de euregio’s en dat niet centraal wil laten regelen, wat ten koste zou
gaan van het principe: dichtbij de burger.
Als euregio zijn we natuurlijk blij dat ons werk bij de nieuwe regering in
Düsseldorf erkenning krijgt. Daarvoor hebben we ons op verschillende
niveau's ingezet om het belang van u als lid van de euregio te behartigen.
Wij vertrouwen op een goede samenwerking met de nieuwe regering en de
medewerkers bij de ministeries.
Maike Hajjoubi
Directeur

Minister-president Hendrik Wüst (CDU) presenteerde op woensdag 29 juni
2022 de ministers van zijn regering:
Ministerie van Economische Zaken, Industrie, Klimaatbescherming en
Energie: Minister Mona Neubaur (Die Grünen)
Ministerie van Financiën: Minister Dr. Marcus Optendrenk (CDU)
Ministerie van Binnenlandse Zaken: Minister Herbert Reul (CDU)
Ministerie van Kinderen, Jeugd, Gezin, Gelijkheid, Vluchtelingen en
Integratie: Minister Josefine Paul (Die Grünen)
Ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken: Minister KarlJosef Laumann (CDU)
Ministerie van Scholen en Onderwijs: Minister Dorothee Feller (CDU)
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Lokaal Bestuur, Bouw en Digitalisering:
Minister Ina Scharrenbach (CDU)
Ministerie van Justitie: Minister Dr. Benjamin Limbach (Die Grünen)
Ministerie van Milieubeheer, Natuurbehoud en Vervoer: Minister Oliver
Krischer (Die Grünen)
Ministerie van Landbouw en Consumentenbescherming: Minister Silke
Gorißen (CDU)

Ministerie van Cultuur en Wetenschap: Minister Ina Brandes (CDU)
Ministerie van Federale en Europese Zaken, Internationale Zaken en Media
en Hoofd van de Staatskanselarij: Minister en hoofd van de Staatskanselarij
Nathanael Liminski (CDU)
Hier vindt u het volledige overzicht, inclusief staatssecretarissen.
De beide foto's in deze Newsletter zijn van Land NRW / Mark Hermenau.
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