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Inleiding 

 

In 2014 heeft het Agentschap van de Eurometropool, samen met de partners, gewerkt aan de 

vastlegging van de projecten en de belangrijkste modaliteiten voor de uitvoering ervan in het 

kader van elke Ambitie van de gezamenlijk uitgewerkte Strategie Eurometropool 2020. 

 

Het jaar 2014 heeft uitzonderlijk drie opeenvolgende voorzitters gekend met instemming van de 

leden van de Algemene Vergadering vanaf 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alleen ga je sneller, 

samen kom je verder 
(Afrikaans spreekwoord) 
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I - De realisaties van 2014 van de Eurometropool (EGTS) 
 

SOCIO-ECONOMISCHE AS 
Maart en mei Deelname van de Eurometropool aan 2 internationale vastgoedbeurzen : MIPIM in 

Cannes en Realty in Brussel 
 

Maart tot 20 
november 

Medewerking aan de organisatie van de 8ste Jobbeurs van de Eurometropool in 
Tournai 
 

16 september Seminarie “Ouderenzorg” (Prise en charge des personnes âgées) met het OFBS in 
Mons – 200 deelnemers 
 

September Lancering van My Machine in de Franse deelregio. 
 

18 november Uitreiking van de Prijs van de Eurometropool aan de laureaat van de 
innovatiewedstrijd ProtoPitch in Mons 
 

December Creatie en lancering van de website www.Investineurometropolis.eu  
 

Jaar Aansturing van het Socio-economisch Platform 

 

AS MOBILITEIT-BEREIKBAARHEID 
 

Juni Publicatie van “Vers le développement d’un système performant de transports 
collectifs transfrontaliers dans l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai”. 
 

Zomer 2014 Opening van het nieuwe fietsnetwerk (1600 km) in Wallonie picarde, dat aansluit op 
het Vlaamse netwerk en op de groene wegen aan Franse zijde, en dat Eurovélo 5 en 
de RAVeLS omvat. 
 

Augustus tot 
oktober 

Promotie van het eerste partnership tussen de NMBS en het Palais des Beaux-Arts 
de Lille (1 grensoverschrijdende reis naar Lille + 1 gekocht toegangsticket = 1 gratis 
toegangsticket) voor de tentoonstelling “Senoeseret III. Legendarische farao” 
(oktober 2014-januari 2015) 
 

Oktober Indiening van het dossier “Connecting communities” met het oog op het bekomen 
van steun voor de ontwikkeling van de optische vezel. 

 

AS BLAUWE EN GROENE EUROMETROPOOL 
 

Mei 2014 Creatie van het verbindingsplatform tussen de beheerders van de waterwegen. 

Juni Finalisering van de studie betreffende het beheer van de gemeenschappelijke 
grensoverschrijdende ruimte, het Jacques Delorsplein op de grens in Halluin-
Menen. Voorbereiding van de praktische gids voor gemeenschappelijk beheer. 
 

November 2014 Ondertekening van het Scheldecharter door de Eurometropool. De partijen die dit 
charter hebben ondertekend, verbinden zich ertoe de Boven-Scheldevallei, van de 
bron in Frankrijk tot Gavere in België, op duurzame wijze te ontwikkelen over de 
grenzen heen. 
 

December 2014 Balans van het overlegplatform inzake planning ; voorbereiding van de 
perspectieven. 
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DE EUROMETROPOOL (EGTS, REGIO) OPWAARDEREN, COMMUNICEREN, PROMOTEN 

 

16 januari Conferentie met de OESO en Euregio Maas-Rijn 

 

Maart 
Augustus 

 

Installatie van toeristische borden die de bestuurders erop wijzen 
dat ze de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai 
binnenrijden  > in Vlaanderen 
> bij het binnenrijden van de Métropole lilloise. 

Maart-december Creatie en maandelijkse verspreiding van de Flash info 
Eurometropolis 
 

18 april-3 oktober Artistieke residentie van Thierry Verbeke in Rekkem 

(Interreg IV-project “3OO jaar grens”) 
 

16 mei Televisiedebat tussen kandidaten voor de Europese verkiezingen 
(initiatief van het FORUM) 
 

25 mei Inhuldiging van de artistieke grenspaal in Baisieux (Interreg IV-
project “Driehonderd jaar grens”) 
 

16 juni Forum voor Europese projecten in Wervicq-sud (initiatief van het 
FORUM) 
 

2 september Lancering van de toeristische pocket van de Eurometropool 
 

2 tot 6 oktober Media-aandacht voor de Eurometropool tijdens de Eurometropool 
Tour, wielerwedstrijd voor beroepsrenners. Creatie van een 
specifieke spot (Eurosport en Belgische regionale zenders) 

 

5 november Internationale avond over grensoverschrijdende samenwerking 
(BRIT) met 200 onderzoekers. 

 

 

 

MEMO ALGEMENE ORGANISATIE 

Januari-maart Organisatie van de Commissies en van de Ambitiegroepen naar 
aanleiding van de uitwerking van de Strategie Eurometropool 
2020. 

September Creatie van de opvolgingstabel van de projecten  

20 augustus Verhuizing van het Agentschap 
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II - De activiteiten van de Eurometropool 

 

Het Agentschap van de Eurometropool heeft samen met de partners de modaliteiten 

georganiseerd voor de uitvoering en opvolging van de Strategie 2014-2020 van de 

Eurometropool, die in 2013 werd vastgelegd. 

De werkmodaliteiten werden gereorganiseerd om meer debatten tussen de verkozenen mogelijk 

te maken volgens de 3 assen van de strategie Eurometropool 2020. De organisatie en de 

activiteiten van het Agentschap werden aangepast. 

 

 

 Het Agentschap coördineert, samen met de verkozenen en hun medewerkers, 3 politieke 
commissies die overeenstemmen met de 3 assen van de Strategie :  
1. Ontwikkelen van het socio-economische potentieel van de Eurometropool 
2. Versterken van de mobiliteit en bereikbaarheid van de Eurometropool  
3. Versterken van het “blauwe en groene” karakter van de Eurometropool  

 
 de 11 technische “Ambitiegroepen”, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de ambities en 

de concrete projecten, worden aangestuurd door een lid (of een gemandateerde partner) van 
de EGTS en door het Agentschap.  
 

 er worden geleidelijk aan projectgroepen in het leven geroepen om concrete acties te 
ondernemen en elk project te concretiseren. 

 

Er werd een opvolgingstabel (beschikbaar in Excel-formaat op aanvraag bij het Agentschap) 

uitgewerkt om de projecten op te volgen en de voortgang van de projecten gemakkelijker te 

delen met de partners. Die tabel zal toegankelijk zijn via het toekomstige extranet. 
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A - Uitvoering van de Ambities van de Strategie Eurometropool 2020 

De volgende politieke Commissies werden geïnstalleerd : 

 Socio-economische Commissie (3 vergaderingen) 

 Commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid (3 vergaderingen gepland – één vergadering 

geannuleerd) 

 Commissie “Blauwe en Groene Eurometropool” (3 vergaderingen) 

Elke Commissie wordt aangestuurd door de verkozenen die de Commissie voorzitten, bijgestaan door een 

Strategisch Coördinator van het Agentschap. 

 

Ook de technische werkgroepen werden geïnstalleerd met het oog op de aansturing van de 11 

strategische ambities. 

De Ambities van de Strategie Eurometropool 2020 werden georganiseerd op basis van tal van 

bijeenkomsten en van de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden. 

 

Tijdens tal van bijeenkomsten met de verantwoordelijken van dragers van culturele, sportieve en 

toeristische projecten werden actoren uit de verschillende deelregio’s van de Eurometropool met elkaar 

in contact gebracht en werden partnerships opgezet die transversaler zijn wat betreft de aard en 

geografie van de projecten : Lille 3000, Next, De Kreun, Le Grand Mix, Buda, cultuur.Wapi, Eurométropole 

Nocturnes/Midzomerrun, Eurometropool Ronde, Lys sans frontières, … 

 

 

 

A1 - AS SOCIO-ECONOMISCHE EUROMETROPOOL 
 

Er werden tal van bijeenkomsten georganiseerd met de verantwoordelijken : 

 

- van de projectdragers uit de economische sector : 

 CCI Région NPDC, CCI Grand Lille, CCI Wapi, Voka, Unizo 

 Eurasanté, EuraTechnologies, CETI, Comité Grand Lille, CHOQ, Kortrijk In, Confederatie Bouw 

 AWEX, NF Invest, Lille’s Agency, POM, Agentschap Ondernemen, KPMG Eurometropool ; 

-  van de diensten voor arbeidsbemiddeling : Pôle Emploi NPDC, Pôle Emploi international, VDAB, Forem, 

Maison de l’emploi Lys-Tourcoing ; 

- van de projectdragers uit de onderwijssector : het Rectoraat van de Académie de Lille, de Université de 

Lille (COMUE - Communauté d’Universités et d’Etablissements Lille Nord de France), KULAK (Katholieke 

Universiteit Leuven campus Kortrijk), HOWEST, E-Campus, VIVES, St-Luc Tournai, DIRECCTE Nord-Pas de 

Calais (Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 

l’Emploi). 

 

De belangrijkste acties die werden uitgevoerd in het kader van deze as : 

 

- Deelname van de Eurometropool - in het kader van het Interreg IV-project Invest in 

Eurometropolis - aan twee internationale vastgoedbeurzen :  

o de MIPIM-beurs in Cannes - 12 maart 2014, met de organisatie, door het Agentschap en 

zijn partners, van een netwerkavond voor investeerders. De MIPIM-beurs is een van de 

belangrijkste internationale vastgoedbeurzen. 
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o de Realty-beurs van 13 tot 15 mei 2014 in Brussel : de goed vertegenwoordigde 

Eurometropool heeft er een stand gedeeld met Leiedal en de stad Kortrijk. Deze grote 

vakbeurs in Brussel (Tour & Taxi, 8.000 m²) verenigde 128 exposanten in 2014 (sinds 

2009) en verwelkomde 7.000 bezoekers, hoofdzakelijk projectontwikkelaars en 

architecten uit heel België. In de gemeenschappelijke stand bij Leiedal werd een 

netwerkdrink georganiseerd. 

 

- Deelname aan het Interreg IV-project TANDEM (innovaties) dat de competentiepolen van beide 

zijden van de grens verenigt en dat op 9 december 2014 werd afgesloten. Dit project zou in de 

volgende programmaperiode een intensere samenwerking verdienen.  

 

 

Organisatie en aansturing van het seminarie “Ouderenopvang” (op 16 september 2014), samen met het 

Observatoire franco-belge de la Santé (OFBS), met de steun van de gemeente Mons-en-Baroeul.  

Dit seminarie was het resultaat van verschillende vergaderingen met de federaties van de 

ouderenzorginstellingen van de drie deelregio's. Meer dan 200 personen uit de zorgsector hebben 

hieraan deelgenomen :  niet enkel directeurs van opvangstructuren, maar ook verschillende 

vertegenwoordigers van de ziekenfondsen, federaties van opvangstructuren, bevoegde overheden en 

instellingen voor hoger onderwijs.   Er werden vier domeinen besproken, waarvan verschillende 

innoverende good practices uit de drie deelregio’s van de Eurometropool werden toegelicht : 

 Het zorgparcours van ouderen 

 Nieuwe woonconcepten voor ouderen 

 Innoverende praktijken in ouderenzorginstellingen 

 De mantelzorger 
 

- Bijdrage aan de organisatie van de innovatiewedstrijd ProtoPitch voor de creatieve industrieën ; 

op 18 november heeft de Eurometropool in Mons een prijs (Ipad) uitgereikt aan de winnaar (voor 

zijn productie HandSketch). ProtoPITCH is een grensoverschrijdende wedstrijd voor innovatieve en 

creatieve projecten uit de regio's Vlaanderen, Wallonië en Nord-Pas-de-Calais. De wedstrijd richt 

zich op de projectdragers in de volgende categorieën : videospelletjes, serious games, audiovisueel 

& transmedia, en technologische creativiteit. Het doel van ProtoPITCH bestaat erin het creatieve 

potentieel van de Eurometropool in kaart te brengen en innovatieve projecten een duwtje in de 

rug te geven.  

 

- Deelname aan de 8ste Jobbeurs van de Eurometropool (20 november 2014) in Tournai (Interreg 

IV-project). Het Agentschap heeft meegewerkt aan de thema-ateliers en heeft de organisatoren 

(openbare diensten voor arbeidsvoorziening en Unizo) geholpen bij de verspreiding van de 

communicatie. 

De jobbeurs 2014 verwelkomde 4.055 personen, onder wie 36,8% jongeren tussen 18 en 25 jaar. 

16% had een universitair diploma. 83 bedrijven (55 Waalse, 15 Franse en 13 Vlaamse) boden 390 

vacatures aan (hetzij 1300 functies). 

 

 

- Voorbereiding van de aanwezigheid van de Eurometropool op de wereldtentoonstelling 2015 in 

Milaan (in het paviljoen France/Lille Europe). Martine Aubry en Damien Castelain hebben dit 

initiatief gestimuleerd met het oog op : 
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o de valorisering van de unieke knowhow, de expertise en de innoverende 

samenwerkingsverbanden van de actoren van de Eurometropool-regio met 80 miljoen 

potentiële consumenten (binnen een straal van 300 km). De knowhow op het vlak van 

textielproductie wordt al jaren aan beide zijden van de Frans-Belgische grens erkend ; die 

kennis kan men ontdekken tijdens een bezoek aan de tentoonstelling “Textifood”, waar 

men allerhande objecten en kledingstukken kan bewonderen die werden geproduceerd 

op basis van biomaterialen. 

o de consolidatie van de bestaande netwerken en het leggen van nieuwe contacten dankzij 

de organisatie van B2B-bijeenkomsten, interclustering en ontmoetingen tussen 

institutionele vertegenwoordigers, op het ogenblik dat de hele wereld in Milaan 

vertegenwoordigd is. 

 

- De ontwikkeling van de website Invest in Eurometropolis www.investineurometropolis.eu. Elke 

partner die bij het project Invest betrokken is, staat in voor de promotie van dit project met zijn 

eigen instrumenten. 

 

- De Socio-economische Commissie heeft een debat gelanceerd over de grensoverschrijdende 
samenwerkingsverbanden op het vlak van bedrijventerreinen. De eerste fase van de 
werkzaamheden bestond uit een benchmarking : hierbij wordt de werking van bestaande 
bedrijventerreinen in andere Europese grensregio’s bestudeerd, met name tussen Frankrijk en 
Duitsland. Op die manier kan men onderzoeken of de realisatie van grensoverschrijdende 
bedrijventerreinen in de Eurometropool haalbaar is en kan de meerwaarde van dergelijke 
investeringen voor de bedrijven worden gemeten ; ook de juridische en statutaire aspecten zullen 
moeten worden verduidelijkt. Op basis van de resultaten van deze pre-operationele fasen en van 
de analyse van de bestaande bedrijventerreinen (aan de grens) zal een actieplan kunnen worden 
uitgewerkt waarin de verschillende soorten acties worden vastgelegd (bijvoorbeeld de creatie van 
een netwerk tussen de actoren, het gezamenlijk gebruik van voorzieningen en infrastructuren, of 
de creatie van (een) grensoverschrijdend(e) bedrijventerrein(en)) 

 

- MyMachine : jonge ontwerpers en uitvinders, toekomstige ondernemers. 

De Eurometropool en de Stichting MyMachine hebben het project MyMachine - een concept dat 

ontstaan is in Vlaanderen - “geëxporteerd” naar de Franse en Waalse deelregio’s van de 

Eurometropool.  

In de Franse deelregio werd het proefproject in september 2014 gelanceerd. 17 leerlingen van de 

Ecole Descartes in Tourcoing hebben hun droommachine uitgedacht ; er werd een top 3 

opgesteld met o.a. een machine om de gedachten van gehandicapte kinderen te lezen en een 

machine om de speelplaats van de school schoon te maken. Maar er werd uiteindelijk gekozen 

voor een massagezetel. De studenten van de ENSAM (Ecole Nationale des Arts et Métiers) in Lille 

zullen een “proof of concept” uitwerken voor de machine, die vervolgens zal worden gerealiseerd 

door het Lycée Colbert in Tourcoing. Het Rectoraat van de Académie de Lille coördineert het 

project in de Franse deelregio. 

De initiatiefnemers van het MyMachine-concept zijn het “Streekfonds West-Vlaanderen”, Howest 

(technische universiteit in Kortrijk) en de Intercommunale Leiedal. Het hoofddoel bestaat erin de 

ondernemingszin en creativiteit van de kinderen aan te wakkeren. De volledige onderwijsketen 

wordt bij het project betrokken. 

Verder op te volgen : de ontwikkeling aan Waalse zijde alvorens een interregionale samenwerking 

op poten te zetten. 
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- de eerste aanzet voor de organisatie van een technologisch netwerk tussen EuraTechnologies, 

E-campus en de toekomstige Campus Kortrijk Weide krijgt vorm naar aanleiding van 

verschillende ontmoetingen met Pierre de Saintignon en Damien Castelain, die Vincent Van 

Quickenborne en een Belgische delegatie met o.a. Philippe Vlerick, Voorzitter van het FORUM, 

Philippe Luyten, Voorzitter van de Eurometropolitan e-campus, en mevrouw Hilde Laga, 

Voorzitster van Kortrijk'In, ontvangen hebben in EuraTechnologies en in het CETI (Centre 

européen des textiles innovants). 

 

- Aansturing van het Socio-economisch Platform 

Het socio-economisch platform, opgericht in november 2013, verenigt een twintigtal 

vertegenwoordigers van bedrijfsleiders, werkgeversorganisaties en vakbonden uit de 3 deelregio’s 

van de Eurometropool. Het wordt aangestuurd door het voorzitterschap van de Socio-

economische Commissie. 

De leden van het Platform, bijeengekomen op 5 november, hebben het actieplan besproken dat 

werd uitgewerkt vanuit het standpunt van de werkgevers en dat door de voorzitter van Euro 3 

werd toegelicht.  

De vakbonden zullen hun werkzaamheden en de prioritaire perspectieven voor 

grensoverschrijdende werkzaamheden op de volgende vergadering van het socio-economische 

platform voorstellen (6 maart 2015). 

 

- Grensoverschrijdend vervoer van overledenen 

- In februari 2014 heeft Stefaan de Clerck, de Voorzitter van de Eurometropool Lille-Kortrijk-

Tournai, de kwestie van het grensoverschrijdend vervoer van overledenen voorgelegd aan de 

bevoegde Belgische en Franse overheden ; dit is immers een probleem waarmee steeds meer 

families in de Eurometropool te kampen hebben. In een tijdperk waarin meer en meer wordt 

gekozen voor crematie, worden de crematoria in de Eurometropool steeds meer aangesproken 

over problemen waarmee de nabestaanden van Fransen die overlijden in België (en vice versa), 

worden geconfronteerd bij het organiseren van de crematie in hun land van herkomst. Die 

problemen hebben te maken met de juridische context van het grensoverschrijdend vervoer 

van overledenen. 

Momenteel wordt dit besproken op het niveau van de diensten van de bevoegde overheden. 
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A2 - AS MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID 

 

Het Agentschap heeft tal van bijeenkomsten georganiseerd met verantwoordelijken van projectdragers 

uit de sector van de logistiek, het beheer van de waterwegen of het openbaar vervoer met het oog op de 

uitvoering van de Strategie Eurometropool 2020 : VNF, Waterwegen & Zeekanaal (W&Z), Service Public 

de Wallonie, SNCF, NMBS, De Lijn, Transpole, TEC, Fondation Escaut-Schelde, Ports de Lille, Thalys, 

Eurostar, SMIRT (Syndicat mixte intermodal régional de transports de la région Nord-Pas de Calais). 

 

De belangrijkste acties die werden uitgevoerd in het kader van deze as : 

 

- Publicatie van “Vers le développement d’un système performant de transports collectifs 

transfrontaliers dans l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai”. Dit is de Synthese van het seminarie 

“Iedereen gemobiliseerd voor een vlottere mobiliteit in de Eurometropool” van november 2013, 

die een mobiliteitsactieplan inhoudt met acties voor de komende jaren, op korte, middellange 

en lange termijn. 

 

- Wat de treinverbindingen betreft, heeft de Voorzitter van de Eurometropool Jo Cornu, CEO van 

de NMBS, en Philippe Vlerick, Voorzitter van het FORUM, ontmoet, met wie hij het gehad heeft 

over de noodzaak om het aanbod verder te ontwikkelen, de transparantie te verhogen en de 

aankoop van tickets te vergemakkelijken. Hij bemerkte een groot enthousiasme bij de NMBS om 

minstens op die punten vooruitgang te boeken. 

- De Voorzitter heeft bovendien de nieuwe Franse eerste minister vlak na diens aanstelling 

aangeschreven teneinde opnieuw zijn steun te bekomen voor de realisatie van het Kanaal Seine 

Nord-Europe. 

Op de Bureaus en de Algemene Vergaderingen van de Eurometropool werd regelmatig een 

stand van zaken gegeven van de voortgang van het project Kanaal Seine Nord-Europe. 

 

 

- De Eurometropool heeft het partnership gestimuleerd tussen de NMBS en het Palais des Beaux-

Arts de Lille betreffende een voordeelformule (1 gekocht ticket = 1 gratis toegangsticket voor 

alle houders van een NMBS-ticket gebruikt voor een treinrit tussen België en Frankrijk om naar 

Lille te reizen) in het kader van de tentoonstelling “Senoeseret III. Legendarische farao” (oktober 

2014-januari 2015). Vanaf de opening van de tentoonstelling (begin oktober 2014) werd 

hierover aan beide zijden van de grens een gezamenlijke communicatie gevoerd om het publiek 

goed te informeren.  

 

- Een dossier Connecting Communities werd voorbereid en gecoördineerd door het Agentschap, 

samen met de intercommunales. Dit dossier werd in oktober 2014 door het Agentschap 

ingediend. De Eurometropool moet immers ook toegankelijk zijn op het vlak van krachtige 

breedbandverbindingen. Het was de bedoeling bijstand inzake technische en financiële 

instrumenten (steun van de Wereldbank) te bekomen, alsook de steun van de EIB (Europese 

Investeringsbank).  

Eind november werd aan de Eurometropool gemeld dat haar dossier de eerste selectieronde 

had overleefd. Het dossier van de Eurometropool was ondergebracht in de groep 

‘interventielogica’, omdat het project de belangrijkste stakeholders in kaart brengt en een 

algemeen beeld schetst van de betrokken zones, de technologie en de kostprijs. 
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- In het kader van de ontwikkeling van de trage wegen in de Eurometropool, 

o  werd gestart met de bouw van de “Spoorwegbrug”, die Avelgem zal verbinden met Mont 

de l’Enclus d.m.v. een fietspad over de Schelde. Op 9 mei werd de eerste steen van deze 

fiets- en voetgangersbrug gelegd, op initiatief van de Burgemeester van Avelgem, Lieven 

Van Tieghem. 

o Opening en bewegwijzering van het netwerk van trage wegen van in totaal 1600 km lang 

aan Waalse zijde (aangestuurd door IDETA), dat vanaf de zomer van 2014 verbonden is 

met de andere deelregio’s. 
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A3 - AS BLAUWE EN GROENE EUROMETROPOOL 

Het Agentschap heeft eveneens bijeenkomsten georganiseerd met de verantwoordelijken voor 

planologie, ruimtelijke ordening en territoriale projecten teneinde bij te dragen aan de denkoefening 

“Eurometropool 2030-Blauwe Ruimte” : Agence de développement et d’urbanisme de Lille métropole, 

AML (Aire métropolitaine de Lille), Architecture Workroom, Bouwmeester Vlaanderen, Djamel Klouche, 

Pierre Got, Bernardo Secchi. 

 

De belangrijkste acties die werden uitgevoerd in het kader van deze as : 

 

- Op basis van de analyses die werden uitgevoerd in de drie deelregio’s, heeft de Ambitiegroep 

Energie, onder het toeziend oog van Ideta, een energieanalyse uitgevoerd op schaal van de 

Eurometropool. Deze analyse geeft een beeld van het energieverbruik, de rechtstreekse CO2-

uitstoot en het potentieel aan hernieuwbare energie op schaal van de grensoverschrijdende 

regio. 

 

- Deze groep is gestart met de voorbereiding van een evenement rond energie en het 

Burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie (gepland voor januari 2015). 

Het doel bestaat erin de uitwisselingen tussen de gemeenten over gemeenschappelijke energie-

uitdagingen aan te moedigen, innoverende good practices van de gemeenten in de kijker te 

zetten, en te sensibiliseren rond de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant (Europees 

initiatief waarbij de gemeenten zich kunnen aansluiten om de Europese doelstellingen op het vlak 

van energie te behalen en te overtreffen). Op basis van dit evenement zal het actieplan Energie, 

waarvan de eerste elementen in oktober 2014 werden voorgesteld aan de leden van de 

Commissie, verder kunnen worden aangevuld en verfijnd. 

 

- Het Atelier 2030 verenigt de Algemeen Directeurs (of hun vertegenwoordiger) van de leden van 

de EGTS en 3 deskundigen die werden gekozen op grond van hun kennis van de regio. Ze werken 

samen een prospectief beleid uit en staan in voor de uitvoering van acties die de leidraad zullen 

vormen voor het toekomstige beleid van de Eurometropool. Het doel bestaat erin ervoor te 

zorgen dat alle actoren deze leidraad volgen, alsook de projecten te bundelen met het oog op een 

grotere onderlinge samenhang, meer bepaald tussen de projecten die betrekking hebben op het 

blauwe netwerk. Het Atelier 2030 valt onder de commissie “Blauwe en Groene Eurometropool”.  

De deskundigen die in het kader van het Atelier 2030 met de opdracht waren belast (Karel 

Debaere, Oriol Clos en Pierre Got  (†)), hebben een voorstel geformuleerd aan de commissie die 

in februari was bijeengekomen. Teneinde dit voorstel verder uit te werken, dat meer bepaald 

gebaseerd was op het idee van “parck” van de Eurometropool waar projecten kunnen worden 

gebundeld, waar op grond van de kwaliteit van de projecten “Eurometropool-labels” kunnen 

worden toegekend, …  

 

De door de drie deskundigen voorgestelde werkpistes werden verder bestudeerd met de hulp van 

Architecture Workroom (studiebureau uit Brussel), dat door de Eurometropool werd belast met 

de organisatie en aansturing van workshops waaraan partners met uiteenlopende territoriale 

expertise zouden deelnemen : economie, cultuur, toerisme, landbouw, huisvesting, ruimtelijke 

ordening, mobiliteit, ecologie, energie, demografie, ...   Deze workshops (april en mei) werden 

gevolgd door verschillende bilaterale uitwisselingsmomenten. Na de partners te hebben gehoord, 

heeft Architecture Workroom rekening gehouden met al hun bijdragen.  
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De conclusies werden als volgt voorgesteld door Architecture Workroom : 

o op 13 oktober aan de partners en aan het maatschappelijke middenveld dat eveneens 
werd gemobiliseerd voor de workshops.  

o op 23 oktober aan de Commissie Blauwe en Groene Eurometropool, rekening houdend 
met de besprekingen van 13 oktober. 

 

Architecture Workroom stelde voor een “platform Blauwe Ruimte” te creëren om al onze 

projecten te bundelen teneinde zo spoedig mogelijk over te schakelen op concrete projecten. De 

concrete modaliteiten zullen begin 2015 aan de Commissie Blauwe en Groene Eurometropool 

worden voorgesteld, waarbij het de bedoeling is voort te bouwen op de ervaringen van projecten 

zoals Dostrade. 

 

De benaming Parck van de Eurometropool werd vervangen door de meer gepaste benaming 

Eurometropolitane Blauwe Ruimte. Maar het concept, dat het resultaat is van de denkoefening 

van de 3 experts die door het Atelier 2030 hiervoor werden gemandateerd (Karel Debaere, Oriol 

Clos en Pierre Got (†)), blijft ongewijzigd en wordt beetje bij beetje geconcretiseerd.  

 

- In deze Blauwe Ruimte worden eveneens de doelstellingen van het “Scheldecharter” opgenomen 

; dit is een intentieverklaring, een moreel engagement dat voortvloeit uit het Interreg IV-project 

Dostrade waarbij de Eurometropool betrokken was. De Eurometropool heeft het Scheldecharter 

ondertekend, dat een grensoverschrijdend partnerschap tot stand wil brengen voor de duurzame 

ontwikkeling van de Boven–Scheldevallei. De keuze van de Eurometropool om het Blauwe 

Netwerk te gebruiken als leidraad in het kader van de ontwikkeling van de grensoverschrijdende 

regio, bevordert de betrokkenheid van haar partners bij de concretisering van de ambities die 

opgelijst zijn in het Charter en opgebouwd zijn rond 5 uitdagingen : landbouw, economie en 

transport, toerisme en cultuur, natuur, en leef- en woonomgeving. Door dit Charter te 

ondertekenen worden de 14 partnerinstanties van de Eurometropool bij de ontwikkeling van de 

Eurometropolitane Blauwe Ruimte betrokken. 

 

- In het kader van de ontwikkeling van deze Blauwe Ruimte werd het project De Grote Verleieding 

/ Délices de la Lys - een initiatief van de stad Kortrijk - op voorstel van Leiedal uitgebreid met de 

Waalse en Franse deelregio’s. Het Agentschap werkt mee aan de coördinatie van het 

grensoverschrijdend geworden evenement, onder de algemene coördinatie van Leiedal en de 

stad Kortrijk. 

 

- Aansturing van het technisch overlegplatform inzake planning.  

Het platform valt onder de Commissie “Blauwe en Groene Eurometropool”. In 2014 werd een 

balans opgemaakt van de werking van het platform de voorbije 2 jaar, om in 2015 een nieuwe 

organisatie voor te stellen die afgestemd is op de behoeften. Het is momenteel een technisch 

platform ; de evolutie ervan zou de politieke interactie m.b.t. kwesties inzake ruimtelijke ordening 

moeten bevorderen. Een meer gestructureerde, tijdige en onderlinge informatieoverdracht en 

overleg zijn nodig. Daartoe wordt momenteel een gezamenlijk instrument uitgewerkt dat toelaat 

de verschillende fasen op te volgen m.b.t. uitwerking van de planningsdocumenten en de projecten 

die aan de andere kant van de grens een impact kunnen genereren. 

 

Wat de organisatie van het voorafgaande overleg betreft, heeft Marc-Philippe Daubresse, 

Ondervoorzitter van de MEL en Voorzitter van het SCOT de Lille Métropole, aan de Belgische 

partners gevraagd hun vertegenwoordigers aan te duiden die, als Personnes Publiques Associées 
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(PPA), vanaf 2015 bij de uitwerking van het SCOT kunnen worden betrokken. Dit voorafgaande 

overleg vervangt niet het officiële overleg dat in dit kader door de Franse Staat wordt gevoerd. 

 

- Het Agentschap heeft de oprichting mogelijk gemaakt van een verbindingsplatform tussen de 

beheerders van de waterwegen van de drie deelregio's van de Eurometropool : Service Public de 

Wallonie (SPW), Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en Voies navigables de France (VNF), de 

federerende actoren (CCI,  …) en de leden van de Eurometropool (Intercommunales). De CCI 

Grand Lille (Ports de Lille) staat samen met het Agentschap van de Eurometropool in voor de 

aansturing van deze besprekingen ; in 2014 bestonden die besprekingen uit het geven van een 

stand van zaken van de verschillende bestaande projecten op het vlak van beheer van de 

waterwegen. 

 

- Het Agentschap heeft alle partners bijeengebracht die de fundamenten kunnen leggen voor een 

tool voor gegevensuitwisseling, naar het voorbeeld van de grensoverschrijdende databank van de 

Eurometropool. 

Maar de moeilijkheid om geharmoniseerde en relevante gegevens te verzamelen, vormt in de 

praktijk vaak een hindernis voor de ondersteuning van grensoverschrijdende projecten. Het is niet 

eenvoudig om een gemeenschappelijke kennisdatabank te creëren door de veelheid aan gegevens 

en door de verschillende methoden die bestaan om die gegevens te verzamelen: die methoden 

verschillen van land tot land, maar soms ook van regio tot regio.  

De Eurometropool en haar partners hebben meermaals de aandacht gevestigd op deze behoefte. 

Dat was onder meer het geval :  

- tijdens de evaluatie van de Eurometropool : het evaluatieverslag maakt gewag van deze 
behoefte (aanbeveling nr. 6 : beschikken over een performante databank op schaal van de 
Eurometropool) ; 

- tijdens het Internationaal Atelier : de “gemeenschappelijke kennis” komt aan bod in de drie 
aanbevelingen ; 

- tijdens de uitwerking van de Strategie 2014-2020 met de partners : meer bepaald in de as 3 
“Blauwe en Groene Eurometropool”, hoofdzakelijk in de ambitie 11 “een prospectief territoriaal 
beleid voeren op permanente basis”.  

 

De te verzamelen gegevens zijn socio-economische gegevens, monitoringgegevens van projecten 

m.b.t. het blauwe netwerk, en ecologische gegevens. Deze gegevens zouden eveneens een 

basisreferentiekader m.b.t. de regio kunnen creëren dat voor alle partners van nut is (bestemming 

van de gronden, invloedsferen, zonering, orthofoto's, enz.), en zouden kunnen worden afgestemd 

op de behoeften. 

Het INSEE beschikt over een ruimte op het technische PEPTID-platform, die het instituut kosteloos 

voorbehoudt voor openbare grensoverschrijdende gegevens. Dit platform bestaat reeds. 

De Eurometropool en de technische vertegenwoordigers van haar partners van de operationele 
werkgroep (bestaande uit Lille Métropole, de Provincie West-Vlaanderen, IDETA en het Agence de 
Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole) leggen momenteel samen met het INSEE de 
laatste hand aan een voorbereidende nota waarin het volgende wordt vastgelegd : 

o de boomstructuur met de in kaart gebrachte gegevensbehoeften  
o de opstelling van een gebruikershandvest voor dit platform, bestemd voor de 

Eurometropool en haar institutionele partners  
o de rol van de partners van de Eurometropool 
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Een uitgebreide werkgroep samengesteld uit de contactpersonen van de intercommunales en het 

IWEPS, was reeds gemobiliseerd en zou het initiatief voortzetten zodra de operationele basis, 

vastgelegd door de  kerngroep, gelegd is. Het INSEE zou dit initiatief willen aansturen, eventueel 

samen met de Provincie West-Vlaanderen waarmee ze momenteel gesprekken voert. Het INSEE 

plant een conferentie die openstaat voor alle geïnteresseerde partners. Het initiatief zou in 2015 

ook als Interreg V-voorproject kunnen worden ingediend. 

 

In 2014 heeft het Agentschap op transversale wijze deelgenomen aan en bijgedragen tot de actualisering 

van de conclusies van het Frans-Belgische parlementaire rapport van 2005 met betrekking tot de 

juridische en administratieve obstakels van de grensoverschrijdende samenwerking. Dit 

actualiseringsproces wordt aangestuurd door de Préfecture Nord-Pas de Calais, met de steun van de 

Mission Opérationnelle Transfrontalière. 
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B - Transversale coördinatie van de partners  

 

B1 - STATUTAIRE VERGADERINGEN  

Het Agentschap bereidt de agenda’s van de Bureaus en Algemene Vergaderingen voor om hiervan 

besprekings- en communicatiemomenten te maken, waarbij wordt voorgesteld de beslissingen te nemen 

die nodig zijn voor het voortbestaan van de Eurometropool en de goede werking van haar Agentschap. 

 

De Algemene Vergadering is bijeengekomen op : 

 

- 13 januari 2014 om geldig te beraadslagen over de beslissingen die werden voorgelegd op 

de Algemene Vergadering van 20 december (het quorum was toen niet bereikt) m.b.t. de 

begrotingsaspecten (OB), human resources en partnerships. 

 

- 4 juli in Lille, waarbij het nieuwe voorzitterschap werd verkozen : Damien Castelain, 

Voorzitter van Lille Métropole (later omgedoopt tot MEL) en Martine Aubry, 

Ondervoorzitster ; Rudy Demotte en Vincent Van Quickenborne, Ondervoorzitters. 

Tijdens deze bijeenkomst werden de volgende personen verwelkomd en gehoord : 

- Philippe Hourdain, voorzitter van de CCI Grand Lille en van Euro 3, over de 

projecten van Euro 3. 

- Jean-François Dutilleul, Ondervoorzitter van het FORUM van het 

maatschappelijk middenveld, over de activiteiten van het FORUM en in het 

bijzonder over de territoriale aansturing in het kader van het Interreg-

programma. 

- Nicolas Plouvier, Directeur du Développement bij Ideta, over de trage wegen die 

volop worden ontwikkeld. 

De Algemene Vergadering heeft beraadslaagd over de begrotingsaspecten (AB), de human 

resources, de partnerships en het Voorzitterschap van de Eurometropool. 

 

- 12 december in Lille  
 

Tijdens de Algemene Vergadering van 12 december werden de volgende personen 

verwelkomd en verhoord : 

o  de regionale directeurs van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening van de 

3 deelregio’s : Nadine Crinier, regionaal directrice van Pôle Emploi Nord-Pas de 

Calais en voorzitster van EuresChannel, samen met Eric Hellendoff, regionaal 

directeur van Forem, en Robert Declercq, algemeen directeur van de VDAB, die de 

perspectieven op het vlak van gemeenschappelijke projecten hebben toegelicht. 

o Philippe Vlerick, Voorzitter van het FORUM, en Barbara Bouckaert, 

verantwoordelijke partnerships voor het festival Heartbeats. Ze hebben het festival 

Heartbeats, dat plaatsvindt op 5 en 6 juni 2015, voorgesteld, alsook de andere 

projecten waarmee het FORUM bezig is. 

De Algemene Vergadering heeft eveneens gedebatteerd over de begrotingsaspecten, human 

resources en het bestuur. 
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Het Bureau is twee keer bijeengekomen : 

 

o op 16 mei 2014 in Kortrijk onder het voorzitterschap van Vincent Van Quickenborne. 

Het Bureau heeft er meer bepaald beraadslaagd over de overdracht van bevoegdheden 

aan de nieuwe voorzitter die Stefaan De Clerck begin april vervangen heeft, alsook over 

het bestuur en de human resources van het Agentschap. 

 

o op 14 november 2014 in Lille onder het voorzitterschap van Damien Castelain. 

Het Bureau heeft beraadslaagd over de begrotingsaspecten (OBD), de partnerships en de 

ondertekening van het Scheldecharter. 

 

 

B2 - TRANSVERSAAL OVERLEG, COÖRDINATIE VAN DE PARTNERACTOREN 

De voorbereiding van deze vergaderingen en de algemene werking van de Eurometropool vereisten tal 

van transversale bijeenkomsten waarvoor het Agentschap het initiatief heeft genomen : 

 

- Op het vlak van politiek overleg : 

 

o met het Voorzitterschap : 

 de leden van het Voorzitterschap en/of hun kabinetten. 

 begeleiding van het roterende voorzitterschap : Stefaan De Clerck, Vincent Van 

Quickenborne, Damien Castelain. 

 bezoek van Stefaan De Clerck en Vincent Van Quickenborne aan de leden van het 

Agentschap. 

 

o Installatie en begeleiding van de 3 nieuwe politieke Commissies.  

 Organisatie en beheer van de vergaderingen  

 Voorbereidende vergaderingen met de Commissievoorzitters 

 Opvolging van de werkzaamheden van de Commissies 

 

o Aansturing van het socio-economisch platform (2 vergaderingen) 

 

 

o Vergaderingen met de politieke werkgroep “Structurele Financiering” 

In 2013 werd een tijdelijke werkgroep “Structurele Financiering” opgericht onder de 

verantwoordelijkheid van drie verkozenen : Jean de Bethune, Gilles Pargneaux en Michel 

Franceus, teneinde te bepalen op welke concrete en financiële manier de ambitie van de 

EGTS (om haar strategie te ontwikkelen) kan worden afgestemd op haar reële middelen 

op het vlak van personeel en financiën. Na het Bureau van november 2014 werd aan deze 

groep gevraagd haar aanbevelingen voor te stellen op de Algemene Vergadering van 

december 2014. 

 

o Deelname van de Algemeen Directeur van het Agentschap aan de vergaderingen van de 

ROM (politiek overleg van de Vlaamse partners). 
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o Ontmoeting met de vertegenwoordiger van de Staat (Prefect Bur en Stefaan De Clerck). 

 

o Presentaties aan de partners :  

 aan het college van Burgemeester en Schepenen van Kortrijk 

 aan de Raad van Bestuur van IDETA 

 aan de Conseil Provincial du Hainaut 

 

o Bilaterale bijeenkomsten met politieke vertegenwoordigers van onze partners. 

 

o Bilaterale bijeenkomsten met burgemeesters of politieke vertegenwoordigers van de 

gemeenten van de Eurometropool. 

 

o Politieke bijeenkomsten en bezoeken rond specifieke projecten : Samenwerking 

EuraTechnologies/Kortrijk Start Up (Campus weide) ; CETI (Centre européen des Textiles 

innovants); Huis voor de Grensoverschrijdende Werknemer van de Eurometropool 

(Maison eurométropolitaine du travailleur transfrontalier) ; Heartbeats Festival ; Next. 

 
 

 

- Op het vlak van technisch overleg : 
 

De aansturing en de transversale coördinatie van de partners gebeurt ook tijdens de bijeenkomsten die 

door het Agentschap worden aangestuurd : 

o De Verbindingsgroep, 6 keer bijeengekomen in 2014. 

Deze groep is essentieel voor de werking van de Eurometropool ; ze garandeert een permanent contact 

(ook buiten deze vergaderingen) tussen de instanties-leden van de EGTS (verkozenen en technici) en het 

Agentschap.  

De Verbindingspersonen die er lid van zijn, spelen dus een cruciale rol. 

Het Agentschap heeft een bijeenkomst met de Interreg-secretariaten georganiseerd om de 

verbindingsgroep in te lichten over de projectenportefeuilles die voorzien zijn in het kader van de nieuwe 

Interreg-programmaperiode 2014-2020. 

 

o  De vergaderingen met de algemeen directeurs van de 14 leden van de EGTS, 

aangestuurd door de Algemeen Directeur van het Agentschap.  

o 3 met de algemeen directeurs van de intercommunales 

o 2 met de algemeen directeurs van de 14 leden van de EGTS. 

Deze bijeenkomsten worden sterk gewaardeerd door de algemeen directeurs, voor wie dit het enige 

uitwisselingsmoment is met hun Franse, Waalse en Vlaamse collega’s. Ze wisselen informatie uit en laten 

zich inspireren door de praktijken en werkwijzen van de anderen. Bilaterale besprekingen zijn ook 

mogelijk. 

Vergaderingen met de leidinggevenden van de leden van de EGTS, afhankelijk van de vraag van de 

partners : 

o Adjunct-algemeen directeurs van Lille Métropole (2 in 2014). 

o Informeren van nieuwe kaderleden van Lille Métropole 

o Directiecomité van de stad Kortrijk  

 

 

 



20 

 

- Op het vlak van overleg op Europees niveau : 

 

o Europese Commissie : bijeenkomsten met de DG Regio, DG Clima, DG Connect, DG Move ; 

 

o Comité van de Regio's : tussenkomst tijdens de Open Days : Capacity Building (oktober 

2014) ; 

 

o Association of European Border Regions : deelname aan en tussenkomst op de jaarlijkse 
conferentie en de workshop ; 
 

o Mission Opérationnelle Transfrontalière : deelname en tussenkomsten in het kader van 

hun conferenties ; 

 

o Platform van de EGTS’en : tussenkomst op de jaarvergadering ; bijdrage aan de 

actualisering van het jaarverslag ; 

 

o INTERREG FR/WA/VL : bijeenkomsten met de beheersautoriteit en de technische 

secretariaten ; 

 

o Regelmatige contacten met de collega’s van de grensoverschrijdende samenwerking : 

andere EGTS’en, Euregio’s, Eurodistricten, enz. 

 

o Benelux : Bijeenkomst met de adjunct-secretaris-generaal ; verwelkoming van het 

Voorzitterschap van het Beneluxparlement. 

 

o  Interview van de Algemeen Directeur voor het internationaal project “The evolving 

concept of borders” (EUBORDERSCAPES), een onderzoeksproject gefinancierd door het 

7de kaderprogramma van de Europese Unie. Enquête over de betekenis van de 

grensoverschrijdende integratie en de rol van de Europese Unie bij het integratieproces. 

De grensoverschrijdende grootstedelijke regio van Lille werd gekozen omwille van haar 

erkende baanbrekende activiteiten. 

 

o Bilaterale bijeenkomsten met diplomatieke vertegenwoordigers : de ambassadeur en de 

consul-generaal van Frankrijk in Brussel, de Belgische ambassadeur voor 

grensoverschrijdende betrekkingen met het buurland, de consul-generaal van België in 

Frankrijk, de afgevaardigden van de Vlaamse en Waalse regering in Parijs en bij de EG. 
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C - De ontwikkeling van de Strategie EM 2020 ondersteunen :  

       communiceren, informeren, promoten  

 

C1 - DIENSTEN VERLENEN AAN DE INWONERS VAN DE EUROMETROPOOL 

De doelgroep is ruim en bestaat uit burgers in de brede zin van het woord : inwoners, werkzoekenden, 

werknemers, ondernemers, studenten, leerkrachten, investeerders, … 

o Uitwerking van de basis voor een nieuwe website bestemd voor de inwoners van de Eurometropool 

in de brede zin van het woord, en voor webtools om de uitwisselingen tussen de partners van de 

Eurometropool te vergemakkelijken (databanken en Extranet) : beschrijving van de functionele 

behoeften, oproep voor een project management voor de vastlegging van het technisch lastenboek. 

Voorbereiding van de aanbesteding (begin 2015 uit te schrijven). 

Het luik ‘mobiliteit’ van de huidige website werd herwerkt, met aangepaste informatie om de 

bezoekers van de website beter te informeren over de verplaatsingsmogelijkheden. 

 

 

o Het Jacques Delorsplein op de grens in de gemeenten Halluin en Menen werd aangelegd. Het 

Agentschap heeft de studie aangestuurd betreffende het gemeenschappelijke beheer van deze 

grensoverschrijdende openbare ruimte tussen de twee gemeenten. Op basis van deze studie heeft 

het Agentschap een praktische gids opgesteld (publicatie voorzien voor 2015) om de lokale actoren 

te helpen bij het gezamenlijke beheer van deze grensoverschrijdende ruimte. De gids reikt 

oplossingen aan en kan worden aangepast op basis van de terugkoppeling van ervaringen op het 

terrein. 

 

Samen met de partners van de COMUE, de Université de Mons en de Kulak werd verder informatie 

verzameld over de opleidingen van het hoger onderwijs. Er werden teksten uitgewerkt waarin de 

opleidingssystemen worden verduidelijkt en vergeleken.  

 

o Lancering van de website www.investineurometropolis.eu (december 2014). Deze website is gelinkt 

aan eurometropolis.eu. 

Deze economische portaalsite van de Eurometropool - de recentste tool voor gemeenschappelijke 

promotie - zet de belangrijkste troeven van de regio, die interessant kunnen zijn voor potentiële 

investeerders, in de schijnwerpers. Dit webplatform is ook toegankelijk voor de economische 

partners van de regio die bevoegd zijn voor het aantrekken van buitenlandse investeerders, namelijk 

de intercommunales Lille Métropole, Ideta, IEG, WVI en Leiedal, en de agentschappen voor 

economische promotie Lille’s Agency, POM en de Chambre de Commerce Grand Lille. 

Het platform beschrijft de economische context van de Eurometropool (innovatieclusters, 

excellentiesites, onderzoekscentra) en vermeldt de opportuniteiten die kunnen worden benut op het 

vlak van dienstverlening (logistiek, zakentoerisme en onthaal op bedrijventerrein). Het geeft ook een 

overzicht van de belangrijkste onthaalzones waar gemakkelijk bereikbare terreinen beschikbaar zijn 

tegen een betaalbare prijs. 

 

o Het Agentschap heeft meegewerkt aan de organisatie van een Ronde van de Cultuurfabrieken op 5 

mei in Tielt en Roeselare. Om tegemoet te komen aan het verzoek van de culturele actoren die 

enthousiast waren over de vorige Rondes, heeft het Agentschap deze nieuwe Ronde van de 

Cultuurfabrieken ondersteund ; het is een potentiële bron van innovatie en nieuwe partnerships in 

de Eurometropool-regio op cultureel vlak. 
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o Labeling en stimulering van grensoverschrijdende partnerships 

Door middel van labels en partnerships kunnen de samenwerkingsverbanden van actoren op het terrein 

worden ondersteund, kan het merk ‘Eurometropool’ worden verspreid en kan de regio in de kijker 

worden gezet. Door hun acties te ondersteunen, worden de inwoners van de Eurometropool in de brede 

zin van het woord eveneens begeleid. Het Agentschap is aanwezig op de persconferenties van de 

organisatoren van gelabelde evenementen. 

 

Gelabelde acties van 2014 

Januari-april 2014 Nord Europe-conferenties over grensoverschrijdende problematieken  

Februari 2014 
Babbelcafé : gesprekstafels in het Nederlands in Lille (Vrienden van het 

Nederlands) 

 

April 2014 Europees Kampioenschap Karate in Kortrijk  

April-mei 2014 Internationaal Festival & Wedstrijd voor Amaryllissen in Beloeil  

Mei 2014 Festival van Vlaanderen Kortrijk (netwerk MuzeMuse)  

Juni 2014 25ste Wereldtoernooi Basketbal in Tourcoing  

Juni 2014 2de editie van de Euroclassic L-K-T-R (fietstochten)  

Juni-sept. 2014 

OPEN SITES : culturele uitwisseling van artistieke creaties van drie 

evenementen in de drie deelregio’s van de Eurometropool : Entre-lacs 

(Villeneuve d’Ascq), Sporen (Ieper) en Art/terre (Comines-Warneton)   

 

Jaar 2014 

De Linie, vergeten front van Ieper tot La Bassée : Rondreizende 

fototentoonstelling in de gemeenten van de frontlinie van de Eerste 

Wereldoorlog 

 

Augustus 2014 Alcatraz Hard Rock & Metal Festival in Kortrijk  

September 2014 Musicales de Beloeil  

Oktober 2014 Grensoverschrijdende week “En route vers l’emploi”  

Okt. 2014-jan. 2015 Tentoonstelling Senoeseret III. Legendarische farao.  

November 2014 
Tour de Chauffe #9 : begeleidingstraject voor jong muzikaal talent in de 

Eurometropool-regio 

 

 

Afgesloten partnerships voor de evenementen van 2014 

La Kiwanienne 2014 

19 januari 2014 

500 euro excl. btw.  

(Beslissing 13.26) 
7 trofeeën 

EUROMETROPOOL MASTERS JUDO 2014 

31/01 en 01 februari 2014 

1.500 euro excl. btw 

 (Beslissing 13.27) 
100 rugnummers + 150 T-shirts 

Grote Prijs Jumping van de 

Eurometropool 2014 

20-24/8/2014 

300 euro excl. btw. 

(Beslissing 14.16) 

Vertaling in het NL van de 

websitepagina’s  

Festival NEXT 2014 

November 2014 

3.300 euro excl. btw. 

(Beslissing 14.20) 

Tenlasteneming van het 

simultaan tolken op de 

openingsdag + receptie 
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C2 - DE REGIO EN DE DYNAMIEK VAN DE EUROMETROPOOL OPWAARDEREN 

 

o Creatie en maandelijkse verspreiding van de Flash info Eurometropolis (maart 2014) 

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai geeft in deze maandelijkse flash info een overzicht van 

het grensoverschrijdende nieuws ; de flash info verschijnt elke eerste dinsdag van de maand. De 

nieuwsbrief beschrijft de uitgevoerde grensoverschrijdende acties om zo gevolg te geven aan 

een van de conclusies van de evaluatie : kenbaar maken wat in de Eurometropool werd 

gerealiseerd. In 2015 zal de nieuwsbrief worden geëvalueerd en desgevallend worden aangepast 

; er zijn momenteel 1.300 abonnees. 

 

o Artistieke residentie voor Thierry Verbeke 

Het project van kunstenaar Thierry Verbeke werd op 18 april gelanceerd op de voormalige 

grenspost van Rekkem, die toen werd afgebroken. Tussen april en juni heeft Thierry Verbeke er 

een PEZ (Paradise Economic Zone) ingericht. Hij nodigde de toeschouwers uit om de grens op 

een andere manier te benaderen door middel van een fysieke installatie (een container die 

dienst deed als kantoor voor dit fictieve belastingparadijs – met een  palmboom, een vlag 

bestaande uit de verbinding van de vlaggen van Frankrijk en België) alsook een website, zijn 

“dagboek” op Facebook en een nieuwe munteenheid. Ook de grensposten van Callicanes en 

Adinkerke-Ghyvelde hebben het voorwerp uitgemaakt van een soortgelijk artistiek project.  

Thierry Verbeke heeft zijn artistieke project in Rekkem afgesloten in het kader van het Interreg 

IV-project “300 jaar grens”. Op basis van zijn ervaringen heeft hij een origineel residentieboekje 

gemaakt dat hij op 3 oktober heeft overhandigd aan de deelnemers aan het slotevenement.  

 

o De artistieke grenspaal, ontworpen door Maud Bekaert en gefinancierd door de Provincie West-

Vlaanderen en het INTERREG IV-PROGRAMMA, werd op 25 mei ingehuldigd tijdens de 13de 

editie van La Caravane Vanne, een toeristische fietstocht met picknick in het teken van de 

accordeon. Het was een gelegenheid te meer om de 300ste verjaardag van de Frans-Belgische 

grens te vieren (200 gasten). Ontdek de grenspaal in situ tegenover het stadhuis van Baisieux 

(Centre Culturel Ogimont). 

 

o Lancering van de toeristische pocket van de Eurometropool 

Deze toeristische pocket, gelanceerd op 2 september 2014 in Tournai in het kader van het 

Interreg IV-project LKT Toerisme, reikt 150 ontdekkingstips aan. De pocket wordt uitgegeven op 

213.000 drietalige exemplaren en wordt gratis verspreid in de toeristische diensten.  Hij vormt 

een aanvulling op de reeds ontwikkelde tools zoals de  Lonely Planet-gids over de 

Eurometropool, en verwijst naar de bestaande toeristische website 

www.visiteurometropolis.eu, die voor de zomer werd aangevuld met video’s waarin 

thematische trips worden aangeboden.  

Bij de pocket zit een boekje met kortingsbonnen aangeboden door de deelnemende toeristische 

sites.  

 

o Op initiatief van Rudy Demotte en met de goedkeuring van alle leden van het 

voorzitterschap, werd in het kader van de Eurometropool Tour een partnership afgesloten met 

de audiovisuele media. Het hoofddoel bestond erin op basis van een bestaand partnership met 

de Eurometropool Tour (sinds 2012) de toeristische troeven van de Eurometropool-regio meer 

in de kijker te zetten via live-uitzendingen op televisie, samenvattingen van de wielerwedstrijd 

en de uitzending van een commercial van 1’30 over de Eurometropool-regio en haar 
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gevarieerde toeristische aanbod. In dat kader werd verzocht te surfen naar 

www.visiteurometropolis.eu.  Bij de editie 2014 werden Eurosport (internationaal – meer dan 

2,5 miljoen kijkers), RTBF (nationaal), en Notélé en WTV-FOCUS betrokken. Het bedrag voor dit 

initiatief bedroeg € 8.500 incl. btw, vermeerderd met de kosten voor de productie van de 

video’s in het Frans, Nederlands en Engels (deze kunnen de komende jaren worden hergebruikt 

door alle partners van de Eurometropool). 

 

Aan de hand van communiqués en/of persconferenties en zelfs een mediapartnership werden de 

evenementen of acties in de kijker gezet. De informatie op de website wordt uiteraard geactualiseerd.  

Tijdens bijeenkomsten met de media (Weo, Notélé en WTV) konden mogelijke partnerships worden 

besproken. 

 

 

C3 - HET MERK ‘EUROMETROPOOL’ EEN BOOST GEVEN 

 

o Voorzitter Van Quickenborne heeft herbevestigd dat de verwijzingen naar de Eurometropool in 

de communicatie van de leden van de EM essentieel is. Elke partner is verantwoordelijk voor 

de opwaardering van de Eurometropool binnen zijn eigen organisatie en buiten de regio. 

 

Het Agentschap heeft verschillende communicatie-instrumenten gecreëerd en verspreid 

(interactieve banners, “titelhoeken”, terbeschikkingstelling van roll-ups, vlaggen, …) voor de 

partners van de Eurometropool, zodat ze in hun eigen communicatie gemakkelijker zouden 

kunnen verwijzen naar de Eurometropool, naar hun betrokkenheid bij deze 

grensoverschrijdende regio en naar hun bijdrage aan de ontwikkeling van de Eurometropool. Er 

werden nieuwe roll-ups (kakemono’s) gemaakt om te verduidelijken wat de Eurometropool 

precies is of om gelabelde evenementen/partnerships van de Eurometropool in de kijker te 

zetten.  

Deze tools zijn toegankelijk, zichtbaar en (grotendeels) downloadbaar op : 

www.eurometropolis.eu/communicatie. 

Creatie van design totems die algemene informatie verstrekken over de Eurometropool of die 

de economische troeven van de Eurometropool voorstellen (in het kader van Invest in 

Eurometropolis). Ze kunnen worden gebruikt voor beurzen en andere evenementen. 

 

o Actualisering, creatie en verspreiding van interactieve banners (gericht op shopping) om het 

openbaar vervoersaanbod op de websites van de institutionele partners en handelaars in de 

kijker te zetten. 

 

o Snelwegborden 

Na Wallonië picarde (2012-2013) heeft Vlaanderen onlangs  nieuwe toeristische snelwegborden 

geplaatst waarop het logo van de Eurometropool is afgebeeld. In augustus werden in Frankrijk 

drie grote snelwegborden geïnstalleerd om de bestuurders te verwelkomen in de 

Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. Het is een manier om de Eurometropool-regio fysiek af te 

bakenen. 
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C4- DELEGATIES ONTVANGEN, ACTIEF ZIJN BUITEN DE EM, CONTACTEN LEGGEN 

 

Dankzij de verschillende bijeenkomsten en contacten : 

- kan de bekendheid van de Eurometropool op alle regionale, nationale, Europese en internationale 
niveaus worden versterkt ; 

- kan de brede waaier van organisaties van het maatschappelijk middenveld worden geïnformeerd 
en kunnen ze gevraagd worden actor van de Eurometropool te worden ; 

- kan worden gecommuniceerd met de burgers van de Eurometropool en met de media van de drie 
deelregio's. 

 

Het jaar werd gekenmerkt door : 

 

o De organisatie van een conferentie met de OESO (adjunct-secretaris-generaal Yves Leterme) en 

Euregio Maas-Rijn (voorgezeten door K-H Lambertz) op 16 januari in het Agentschap. 

De Voorzitters van de Euregio Maas-Rijn, van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-

Dunkerque/Côte d’Opale en van de Eurometropool hebben hun visie op de 

grensoverschrijdende samenwerking gedeeld met de OESO, het Forum van het Maatschappelijk 

Middenveld en een honderdtal genodigden, verkozenen, technici en vertegenwoordigers van 

het maatschappelijk middenveld. Yves Leterme, de toenmalige adjunct-secretaris-generaal van 

de OESO, heeft er zijn visie op het overheidsbeleid en de grensoverschrijdende territoriale 

ontwikkeling toegelicht. Björn Koopmans en Stef Vande Meulebroucke, de respectieve 

verantwoordelijken van de Euregio Maas-Rijn en van de Eurometropool, hebben de strategieën 

van hun entiteiten voorgesteld teneinde het grensoverschrijdende fenomeen uit te leggen aan 

de hand van concrete voorbeelden. 

 

o De organisatie van een televisiedebat : “Europa, wat gaat u voor ons doen ?” op 16 mei in 

Kortrijk, met 13 kandidaten voor de Europese verkiezingen uit Frankrijk en België. (Initiatief van 

het FORUM) 

 

o De internationale avond over grensoverschrijdende samenwerking, georganiseerd op 5 

november in Kortrijk door de Kulak en het Agentschap, voor de deelnemers aan de BRIT-

conferentie (Border Regions in Transition). 200 academici en onderzoekers uit de hele wereld 

ontmoetten elkaar in de Région Nord-Pas de Calais en in de Eurometropool om verschillende 

praktijken en ervaringen te ontdekken. Ze hebben meer bepaald kunnen luisteren naar de 

presentatie van het overleg- en realisatieproces van het grensoverschrijdende Jacques 

Delorsplein. 

 

o Andere tussenkomsten/toespraken/debatten van de Algemeen Directeur met belangrijke 

actoren zoals CCI Grand Lille (Algemene Vergadering), Agoria Smart Cities, universiteit VIVES, 

Université Lille 3, Groen Europa, Resoc Zuid-West-Vlaanderen, Lys-sans-Frontières, Conferentie 

EuresChannel/Pôle Emploi, Dostrade, Institut Supérieur de l’Architecture in Versailles, Congrès 

des Conservatoires des Espaces Naturels, Stakeholders Meeting Designregio Kortrijk, IHEDATE – 

slotconferentie, …Verschillende tussenkomsten voor organisaties van het maatschappelijk 

middenveld, business clubs en sociale verenigingen (Clovis, Probis, Lions, Jurieux, Business Club 

Mouscron, enz.). 
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D - Technische ondersteuning van het FORUM van het Maatschappelijk 

Middenveld  

Het Agentschap heeft het FORUM, in 2014 voorgezeten door de Vlaming Philippe Vlerick (verkozen eind 

september 2013), verder technisch ondersteund en voorzien van bijstand en advies. 

 

NB : Bij elke politieke commissie van de Eurometropool zijn 3 tot 4 vertegenwoordigers van het FORUM 

betrokken. Het FORUM kan dus de visie en het advies van het Maatschappelijk Middenveld overbrengen 

aan de leden van de EGTS. 

 

 

 

De leden van het Bureau van het FORUM van de Eurometropool in 2014 

Philippe Vlerick Voorzitter CEO Vlerick Group 

Robrecht Bauwens Vlaamse Ondervoorzitter Voorzitter van Transforum 

Sébastien Choquet Waalse Ondervoorzitter Voorzitter van Action et Réflexion Travailliste de Wallonie Picarde 
asbl 

Patrick Declerck  DECOMO S.A. Managing Director 

Jean-François Dutilleul Franse Ondervoorzitter CEO Rabot Dutilleul Holding 

Jean-Pierre  Ernecq   Voormalig DGS Région Nord-Pas de Calais 

Nouria Messaoudi  Directrice Mission locale Tourcoing Vallée de La Lys 

Georges Salmer  Professor-emeritus Micro-elektronica aan de Université de Lille I  
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Het Agentschap heeft de organisatie mogelijk gemaakt van : 

- de Bureaus van het FORUM  

o op 14 januari in Kortrijk 

o op 8 april in Lille Métropole 

o op 16 juni in Wervicq-sud 

o op 30 september in Kortrijk (Agentschap) 

o op 21 november in Kortrijk (Stadhuis) 

 

- de Algemene Vergaderingen van het FORUM  

o op 20 januari in Tourcoing (Stadhuis) 

De leden van het FORUM werden geïnformeerd over de acties van het netwerk “Initiatief 

voor het Nederlands” en over het beleid van de EM inzake labeling en partnerships 

o op 16 juni in Wervicq-sud (Stadhuis) 

De leden van het FORUM hebben deelgenomen aan het “Forum voor Europese 

Projecten” en werden geïnformeerd over de eerste resultaten van dit Forum en over de 

voortgang van de werkzaamheden van de WGF’s. 

o op 21 november in Kortrijk (Stadhuis)  

De leden van het Forum werden geïnformeerd over de activiteiten van de Eurometropool 

rond de Eurometropolitane Blauwe Ruimte, over het Interreg V-programma en over het 

project van het muziekfestival op de Frans-Belgische grens (het toekomstige festival 

Heartbeats). 

 

- het “Europa”-debat tussen kandidaten voor de Europese verkiezingen, op 16 mei. 

Op initiatief van Philippe Vlerick, Voorzitter van het Forum van de Eurometropool, en met de 

medewerking van het Agentschap van de Eurometropool, hebben 12 kandidaten hun visie kunnen 

toelichten over de rol van de Eurometropool bij de bouw van Europa en hebben ze duidelijk 

kunnen maken waarvoor ze zich zullen engageren indien ze verkozen worden. Het was de eerste 

keer dat de kandidaten voor de Europese verkiezingen hun mening konden geven over lokale 

thema’s die evenwel verband houden met de bouw van Europa. 

De drie regionale televisiezenders (Notélé, Weo en WTV) hebben het debat integraal of 

samengevat uitgezonden.   

 

- het Forum voor Europese projecten van 16 juni in Wervicq-sud. 

Op 16 juni organiseerde het FORUM van de Eurometropool, onder de auspiciën van Philippe 

Vlerick (voorzitter van het FORUM) en van Jean Gabriel Jacob (burgemeester van Wervicq-Sud), 

het Forum voor Europese projecten waaraan meer dan 150 personen hebben deelgenomen, 

onder wie 140 (potentiële) dragers van grensoverschrijdende projecten. Het welslagen van dit 

evenement was te danken aan de coördinatie van de Werkgroep van het FORUM “Europa”, 

voorgezeten door Nouria Messaoudi (Directrice van de Mission Locale de Tourcoing - Vallée de la 

Lys). 

Op het programma : 

 - Informatie over de Europese programma’s die momenteel worden voorbereid  

 - Getuigenis van 3 dragers van grensoverschrijdende projecten  

 - 5 thema-ateliers om de projectideeën te kennen en te bespreken 

 - Gezellige netwerkmomenten 

Het belangrijkste doel van die dag was “potentiële partners in kaart te brengen die anders niet de 

kans hebben elkaar te ontmoeten”, en zich te informeren over de Europese programma’s die 

momenteel worden voorbereid. 
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Bij zijn verkiezing had Philippe Vlerick drie dromen geformuleerd :  

 Een grotere mobiliteit van de studenten tussen de 3 deelregio’s ; 

  Meer verplaatsingsmogelijkheden binnen de Eurometropool ; 

  een Totem-evenement om de inwoners van de Eurometropool bijeen te brengen, naar het 

voorbeeld van Tomorrowland.  

In het kader van de werkgroepen (WGF = Werkgroepen van het Forum) die binnen het FORUM worden 

georganiseerd, dragen de actoren van het Maatschappelijk Middenveld bij tot de concretisering van de 

Strategie van de Eurometropool. 
 

 

 

 

De werkgroepen van het FORUM worden aangestuurd door de leden van het FORUM ; de 

stafmedewerker Maatschappelijk Middenveld van het Agentschap van de Eurometropool staat in voor de 

organisatie van de vergaderingen : 

 Socio-economische WGF aangestuurd door Nouria Messaoudi 

o Organisatie van de “Week van het Werk”, voorzien van het Eurometropool-label 

o Studie van een toekomstig tripartiet netwerk van de industrie van de Eurometropool 

o Studie van de organisatie van een “Tour Entreprendre Transfrontalier” 

o Samen met de WGF Onderwijs : Geleidelijke uitvoering van het pilootproject betreffende 

de grensoverschrijdende leercontracten (doelstelling : creatie van een Eurometropool-

zone waarin het alternerend leren wordt gestimuleerd).  

 WGF Onderwijs aangestuurd door Georges Salmer 

o (Unieke) gezamenlijke vergadering met de Ambitie 3-groep “opleiding en onderwijs” 
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o Samen met de Socio-economische WGF : Geleidelijke uitvoering van het pilootproject 

betreffende de grensoverschrijdende leercontracten (doelstelling : creatie van een 

Eurometropool-zone waarin het alternerend leren wordt gestimuleerd). 

 WGF Europa aangestuurd door Nouria Messaoudi 

o Organisatie van het Forum voor Europese projecten op 16 juni in Wervicq-sud 

o Voorbereiding van de 2de “Grensoverschrijdende projectenbeurs”, gepland voor begin 

2015 in de EDHEC in Croix/Roubaix 

 WGF Planning-Territoriale Ontwikkeling aangestuurd door Jean-Marie Ernecq 

o Deelname aan de denkoefeningen over de Eurometropolitane Blauwe Ruimte en aan de 

workshops van april en mei, georganiseerd met de steun van Architecture Workroom 

o Gesprekken tussen het maatschappelijk middenveld en Joachim Declerck, en bijdragen 

aan de door Architecture Workroom voorgelegde conclusies  

 WGF Mobiliteit aangestuurd door André Sonneville en Alain d’Orgeville 

o Voorbereiding en uitwerking van de algemene nota “Buslijnen, touringcarlijnen en 

grenzen” (met de medewerking van de gebruikersgroepen van het grensoverschrijdend 

openbaar vervoer), verspreid binnen de drie instanties van het maatschappelijk 

middenveld van de Eurometropool en bezorgd aan de leden van de Ambitie 6-groep 

“Openbaar vervoer”. 

 

 

Het Agentschap heeft ook een design totem laten maken met uitleg over het FORUM van de 

Eurometropool. Deze staat op de zetel van het FORUM in Tournai : de toeristische dienst op het place 

Emile Janson. 

Het Agentschap heeft eveneens informatie over de activiteiten van het FORUM gepubliceerd in zijn 

communicatiedragers en verspreid onder de verkozenen van de Algemene Vergadering. 

 

Philippe Vlerick en/of zijn ondervoorzitters hebben regelmatig in allerhande clubs toespraken gehouden 

om een positieve boodschap te brengen over de bouw van de Eurometropool. 
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III - Bestuur van het Agentschap 
 

A - HET PERSONEEL VAN HET AGENTSCHAP VAN DE EUROMETROPOOL 

 

 Het personeel op 31 december 2014 : 

Stef VANDE MEULEBROUCKE 

Directeur Général de l’Agence I Algemeen directeur van het Agentschap 

 

Séverine FLAHAULT 

Adjointe - Responsable coordination et communication I Ajdunct - Coördinatie- en 
communicatieverantwoordelijke 

 

Frédéric MAQUET 

Adjoint - Responsable administratif et financier I Adjunct - Administratief en financieel verantwoordelijke 

 

Wim DE JAEGER 

Coordinateur stratégique - Mobilité et Accessibilité I Strategisch coördinator - Mobiliteit en 
Bereikbaarheid 

 

Florian MARIAGE 

Coordinateur stratégique - Socio- économie I Strategisch coördinator - Socio-economische zaken 

 

Griet NOE 

Coordinatrice stratégique - Eurométropole bleue et verte I Strategisch coördinator - Blauwe en Groene 
Eurometropool 

 

Inês MENDES 

Chargée de mission - Société civile / Forum I Stafmedewerker - Maatschappelijk middenveld / Forum 

 

Aurore DELANDHUY 

Chargée de projet - Economie, Innovation I Projectmedewerker - Economie, innovatie 

 

Romain MAURER 

Chargé de Communication I Projectmedewerker - Communicatie 

 

Ira KEIRSBILCK 

Secrétaire I Secretaresse 

 

Nathalie RUELLAND 

Assistante communication et secrétariat I Assistente communicatie en secretariaat 
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 De personeelsbewegingen in 2013 

 

Pauline DEPARIS, in dienst genomen als projectmedewerker communicatie, heeft de Eurometropool in 

augustus 2014 verlaten.  

Romain MAURER werd aangeworven als projectmedewerker visuele en virtuele communicatie met een 

contract van bepaalde duur van 7 maanden te rekenen vanaf 1 september 2014. Eind december werd 

beslist zijn contract van bepaalde duur te verlengen tot eind 2015 teneinde de nodige communicatie te 

verzekeren. 

Marianne CZISMADIA, projectmedewerker, heeft eind september 2014 haar contract van bepaalde duur 

voltooid. Ze was onder meer verantwoordelijk voor het Atelier 2030, het Jacques Delorsplein en het 

onderzoek naar de creatie van een grensoverschrijdende databank van de partners. 

Frédéric MAQUET heeft op 1 juli 2014 Xavier MERLIN vervangen als adjunct van de Directeur, 

administratief en financieel verantwoordelijke. 

Florian MARIAGE heeft op 1 december 2014 François GOARIN vervangen als Strategisch coördinator - 

Socio-economische zaken. 

 

 

 Stagiairs  

 

Sybille PERREY voor de actualisering van de MIPIM-databank – 2 maanden 

Taïna HAUSTRAETE : ondersteuning van de projectmedewerker communicatie (html, webteksten) – 2 

maanden 

Hélène THOMAS : denkoefening over communicatie met en voor de gemeenten, versterking van de 

visuele identiteit van de EM en schematische voorstelling van de nieuwe organisatie ; lay-out van 

documenten (onthaalboekje), html-uitnodigingen – 5 maanden 

Barbara NICOLOSO van 1 september tot 15 november 2014 m.b.t. het Atelier 2030 en de 

Grensoverschrijdende Databank. 
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B - DE BEGROTING VAN HET AGENTSCHAP 
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Human Resources

personeelskosten Formation

Dagelijks beheer

tolkwerk, vertaling, transcriptie

huur en lasten gebouwen

catering van de instanties
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PR

catering bij evenementen

verplaatsingen, kosten dienstreizen

catalogi, drukwerk, publicaties

beurzen, tentoonstellingen, salons, conferenties

Studies
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C - ALGEMEEN BESTUUR VAN HET AGENTSCHAP 

 
 In mei 2014 werd beslist tot de aansluiting bij het stelsel voor werkloosheidsverzekering voor 

niet-vastbenoemde ambtenaren die bijdrageplichtig zijn in Frankrijk. 

 

 Verhuizing van het Agentschap van de Eurometropool 
 

Eind augustus 2014 is het Agentschap verhuisd naar de kantoren van Parkoffice, die eigenaar is van een 

oud gebouw in de Doorniksestraat 63 in het centrum van Kortrijk, vlak bij het openbaar vervoer ; het 

Agentschap zal er een volledige verdieping innemen (2de verdieping). 

 

 In december 2014 werd beslist over de “régie d’avances” ; die zal in de loop van het eerste 

semester van 2015 worden ingevoerd. 
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BIJLAGEN 

 

 BIJLAGE I :  De Flash info Eurometropolis informeert u elke maand 

 

 

Wilt u iemand inschrijven voor deze maandelijkse elektronische nieuwsbrief ? Stuur zijn of haar gegevens 

naar info@eurometropolis.eu. 

Hier vindt u een compilatie van de artikels van de Flash info’s van 2014 (eveneens beschikbaar op 

www.eurometropolis.eu). 
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MARS /  MAART 2014
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AVRI L  /  APRIL  2014  
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MAI  /  MEI  2014  
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JU IN  /  JUNI  2014  
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JU I LLET -AOUT /  JUL I -AUGUSTUS 2014  
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SEPTEMBER /  SEPTEMB ER 2014  
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OCTOB RE /  OKTOB ER 2014  

 



44 

 

NOVEMB RE /  NOVEMB ER 2014  
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DECEMB RE /  DECEMB ER 2014  
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BIJLAGE II : Zij hebben het in 2014 over de Eurometropool gehad… 

 

Hieronder vindt u interessante uittreksels uit de pers. 

 

 

 


