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Nr. RI16.0141 (2016) 

 

 
Betreft: Bestuurdersreis: European Week of Regions and Cities (Brussel; België) 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

Bestemming:   European Week of Regions and Cities (Brussel; België) 

Datum:    maandag 10 oktober tot en met woensdag 12 oktober 2016 

Bestuurders:    burgemeester Koen Schuiling en wethouder Edwin Krijns 

Aanleiding van de reis:  

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) organiseerde van 10 t/m 12 oktober 2016 een 

bestuurdersreis naar Brussel voor de deelname aan de European Week of Regions and Cities. De 

Europese Week van regio’s en steden is een jaarlijks, vier dagen durend evenement in Brussel 
waarop bestuurders en ambtenaren van regionale en lokale overheden samen met deskundigen en 

academici kennis en praktijkervaring uitwisselen op het gebied van regionale en stedelijke 

ontwikkeling. Het is tevens een erkend platform voor politieke communicatie over de ontwikkeling van 

het Europees Cohesiebeleid, en een plaats om de besluitvormers ervan bewust te maken dat de 

regio’s en steden moeten worden betrokken bij het Europese besluitvormingsproces. De Europese 

Week van regio’s en steden is het grootste Europese publieke evenement in zijn soort.  

Het doel van de Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord -bestuurdersreis  

In het lobbyoverleg georganiseerd door het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is 

geconcludeerd twee thema’s Europees verkend moeten worden: de A23 en de haven van Den Helder. 
Beide thema’s vragen een verdieping op het gebied van het Trans-European Transport Network 

(TEN-T).  

Doel van de reis:  
- profilering van de regio Noord-Holland Noord binnen de Europese Unie;  

- uitbouw van het netwerk van de bestuurders in Brussel; 

- nadere introductie van de Port of Den Helder in Brussel; 

- verkenning en verdieping fondsen met betrekking tot de haven van Den Helder. 

Vervolg 

Momenteel inventariseert de Port of Den Helder de mogelijkheden tot deelname aan TEN-T. 

Daarnaast verdiepen zij de breder opgedane kennis met betrekking tot andere fondsen. Bijgevoegd 

vindt u naast deze informatie een verslag van het werkbezoek, inclusief resultaten en vervolgacties, 

van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. 
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Aantal meereizende ambtenaren gemeente Den Helder:  

- geen (buiten bestuurders uit de regio Noord-Holland Noord bestond het gezelschap uit twee 

deelnemers van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de directeur van Port of Den Helder) 

Bestuurlijke kosten voor gemeente Den Helder:  

Reis- en verblijfkosten:    € 1341,08 

 

 
 
 
Den Helder, 8 november 2016. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling 

 

 

 

 

 

 

secretaris 

Robert Reus 

 

 

 

 

 

Bijlage: Verslag werkbezoek Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 

 


