Brusselse lof voor EU-jurk
stadsregio
07:00 - BRUSSEL - Eurocommissaris Danuta Hübner was
zichtbaar verguld met de door het Arnhemse ontwerpersduo
Pim Kramer en Jaq Volckman ontworpen jurk, gemaakt van de
vlag van de Europese Unie.

"Zo'n jurk is een prima communicatiemiddel. Die zegt meer dan
woorden."
De Poolse commissaris van Europese Regio's ontving het
kledingstuk uit handen van burgemeester Thom de Graaf van
Nijmegen ter gelegenheid van de open days voor regio's en steden,
die de Europese Gemeenschap deze week houdt. Jaap Modder,
voorzitter van het bestuur van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen:
"We hebben nog geen jaar iemand in Brussel en nu al een
ontmoeting met de commissaris. Dat lukt niet elke regio."
Met drie projecten wil de Stadsregio Arnhem-Nijmegen een greep
doen in de subsidiepot van 500 miljard die de Europese Unie tot
2013 beschikbaar stelt. Het gaat om projecten op het gebied van de
mode-industrie, onderzoek naar de effecten van de creatieve sector
op de economische groei en de betekenis van de hogesnelheidslijn
voor middelgrote steden. Vandaar dat in Brussel de trom werd
geroerd. Net als 212 regio's en steden uit 33 landen deze week doen.
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Eurocommissaris Danuta Hübner bewondert de jurk, gemaakt van de
vlag van de Europese Unie. De kreeg gisteren uit handen van Thom
de Graaf een exemplaar kreeg aangeboden.

Onder het motto The creative sector makes it happen presenteerde de
stadsregio zich als gebied met een creatieve, economische motor.
Een korte show met jurken gemaakt van de vlaggen van de Unie, de
Stadsregio en de steden Arnhem en Nijmegen oogstte applaus van de
ruim honderd aanwezige ambtenaren, regiobestuurders en
ondernemers. Net als de flitsende film over de creatieve, toeristische
en technische ontwikkelingen in de regio. "We willen ontwerpers uit
Arnhem en andere Noord-Europese steden met elkaar in contact
brengen en koppelen aan productiemogelijkheden in regio's in ZuidEuropa", legt wethouder economische zaken Rita Weeda van
Arnhem uit.
Door Francien van Zetten, De Gelderlander 11-10-2007

