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Verslag reis wethouder Arends Warschau

Geachte leden van de raad,
Met toepassing van de Gedragscodeintegriteit burgemeester en wethouders gemeente Emmen 2015
doen wij u bijgaand het verslag toekomen van de reis van wethouder Arends naar Warschau injuni 2017.
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Verslag reis wethouder

Arends naar Warschau

Met toepassing van de Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Emmen 2015,
deelden wij u in onze brief van 2 mei jl. mee dat wethouder Arends zijn medewerking heeft toegezegd
voor het geven van een inleiding en interview tijdens de Europolis conferentie in Warschau. De heer
Arends is op zijn reis vergezeld geweest van dhr. Couprie (strategisch adviseur Economisch en Fysiek)
en de heer Lamain (teamleider Ruimte van de afdeling OBD).
De Europolis-conferentie werd georganiseerd door de Robert Schuman Stichting in Polen in
samenwerking met de stad Warschau. Het contact met de Robert Schuman Stichting in Polen is tot
stand gekomen door tussenkomst van de Nederlandse Ambassade in Polen die de stichting heeft
geattendeerd op de ontwikkelingen in Emmen rondom vernieuwing van de binnenstad en de gunstige
score van Emmen als grotere gemeente in Nederland met betrekking tot veiligheid en criminaliteit. De
inbreng van de heer Arends op de conferentie was m.n. gericht op stedelijke ontwikkeling en de relatie
met criminaliteit, verkeersveiligheid en werkgelegenheid.
Voor meer informatie over de conferentie verwijzen wij u naar de website
http://europolis.schuman.pl! english I
Vanwege de interventie van de Nederlandse Ambassade in Polen is de heer Arends tijdens zijn bezoek
aan Warschau ontvangen door de Nederlandse ambassadeur in Polen, de heer J.P.M. van Dartel in
aanwezigheid van de plv. ambassadeur en de eerste secretaris van de afdeling Economie. Tijdens deze
ontvangst heeft de heer Arends met de ambassadeur informatie gewisseld die van belang was voor de
inbreng in de conferentie en voor de gesprekken van de heer Arends rond de conferentie.
Daarnaast is door de ambassadeur aangegeven dat er vanuit Poolse steden grote belangstelling is voor
samenwerking met Nederlandse steden. Emmen is het wellicht een interessant samenwerkingspartner
voor Poolse steden op de thema's bio-based economy en circulaire economie. Opgemerkt zij dat Polen
veel aanspraak kan maken op Europese subsidies. Door gerichte samenwerking met buitenlandse
steden en/of regio's kunnen subsidies effectiever benut worden waarbij ook de buitenlandse steden
hierop aanspraak kunnen maken. Afgesproken is dat het de Nederlandse ambassade in Polen vrij staat
om contacten te leggen tussen Poolse steden en Emmen.
De organisatie van de Europolis-conferentie heeft voor de Nederlandse delegatie voorzien in het
verblijftijdens de conferentie. In samenwerking met de stad Warschau zijn tijdens het verblijftevens
enkele culturele activiteiten georganiseerd.
Op de Europolis conferentie, heeft de heer Arends een speech gegeven met als titel 'Urban
development, crime and traffic safety and employment' Aansluitend werd de heer Arends
geïnterviewd door de moderator waarbij m.n. ook andere aspecten rondom veiligheid zoals
crisisorganisatie en terreurbestrijding aan de orde zijn gekomen. De heer Arends heeft tijdens de
conferentie een interview gegeven aan de Gazeta Wyborcza, een van de grotere Poolse dagbladen in
Warschau.
De locoburgemeester van de stad Warschau heeft de heer Arends alsmede andere burgemeesters van
Poolse en buitenlandse steden die hun medewerking hebben verleend aan de conferentie ter afsluiting
een diner aangeboden.

