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ALGEMENE
CONTEXT1.

Overwegende :

• dat Frankrijk het Voorzitterschap van de Raad van de Europese 
Unie zal waarnemen van 1 januari tot 30 juni 2022;

• dat een op de drie burgers in een grensoverschrijdende regio 
binnen de Europese Unie woont;

• dat het BBP van de grensregio’s met 2% zou stijgen als zelfs 
maar 20% van de bestaande belemmeringen zou worden 
weggenomen1 - dat zou de creatie van een miljoen jobs 
mogelijk maken;

• dat de volgende programmaperiode voor Europese fondsen 
2021-2027 een opportuniteit is voor de Europese territoriale 
samenwerking;

• dat de grensregio tussen Frankrijk en België zich uitstrekt 
over ongeveer 620 km en gekenmerkt wordt door grote socio-
economische en territoriale verschillen;

• de Europese verordening betreffende een Europese groepering 
voor territoriale samenwerking (EGTS) (EG 1082/2006 van 5 
juli 2006);

• de oprichting van EGTS’en als vernieuwende structuren 
binnen de 40 binnengrenzen van de Europese Unie;

• dat er momenteel 79 EGTS’en actief zijn binnen de Europese 
Unie;

• het feit dat de Eurometropool de allereerste EGTS was die in 
de EU werd opgericht (28 januari 2008);

• dat er aan de Frans-Belgische grens 3 EGTS’en bestaan: de 
EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, de EGTS West-
Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale en de EGTS 
Parc naturel européen Plaines Scarpe-Escaut.

1 Politecnico di Milano (2017), « Quantification of the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions » ; voir COM (2017) 534 final, p. 6.
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EEN EUROPEES BELEID 
GERICHT OP DE 
ONTWIKKELING VAN DE 
GRENSOVERSCHRIJDENDE 
REGIO’S   

2.

In het licht van de gezondheidscrisis, de Brexit en de opwarming 
van de aarde, én om tegemoet te komen aan de legitieme 
wensen van de bevolkingsgroepen in de grensoverschrijdende 
regio’s binnen de Europese Unie, om beter te kunnen inspelen 
op de socio-economische en ecologische uitdagingen en om 
de interculturele uitwisselingen te bevorderen, is een versterking 
van het interregionaal Europees beleid vereist, meer bepaald 
aan de binnengrenzen van de Europese Unie, op de niveaus 
NUTS 2 en NUTS 3. Het is meer dan ooit noodzakelijk om de 
grensoverschrijdende samenwerking in de betrokken regio’s op 
doeltreffende wijze nieuw leven in te blazen.

Rekening houdend met het specifieke karakter van de 
grensoverschrijdende regio’s (die vaak perifeer gelegen zijn) en 
teneinde de juridische en administratieve belemmeringen op te 
heffen waarmee die regio’s worden geconfronteerd in het kader 
van hun ontwikkeling, is een extra inspanning ten aanzien van deze 
gebieden niet alleen gerechtvaardigd, maar ook noodzakelijk om 
het interregionale evenwicht te herstellen en bijgevolg gunstig 
voor de harmonieuze ontwikkeling van de Europese Unie in haar 
geheel.

In die context werden, op het initiatief van de Europese Unie, 
Europese groeperingen voor territoriale samenwerking (EGTS’en) 
opgericht door de verschillende institutionele niveaus van Frankrijk 
en België, juist met de bedoeling om de grensoverschrijdende 
uitwisselingen te versterken en te harmoniseren. Bijgevolg moet 
hun rol als interface bij de uitwerking van gemeenschappelijke 
maatregelen en acties, met name op NUTS 2- en NUTS 3-niveau, 
worden erkend, teneinde de lokale dimensie en de betrokkenheid 
van de lokale actoren die de werkelijke behoeften in hun regio 
kennen, te versterken. 
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Te dien einde wordt de implementatie van territoriale 
instrumenten zoals Integrated Territorial Investment (ITI) in 
grensoverschrijdende regio’s dan ook sterk aanbevolen door de 
Europese Commissie.

In het licht hiervan staat de uitvoering van een of meer 
pilootprojecten, met name op het grondgebied van de EGTS’en 
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, West-Vlaanderen/Flandre-
Dunkerque-Côte d’Opale en Parc naturel européen Plaines 
Scarpe-Escaut op de agenda.

Het actieplan, dat hieronder wordt beschreven, kan hiervoor 
worden aanbevolen en bewijst ten volle de relevantie van dit 
initiatief.

Het Franse Voorzitterschap van de Raad van de Europese 
Unie wordt verzocht de voorgestelde principes voor 
een intracommunautair grensoverschrijdend beleid in 
aanmerking te nemen en op te treden als woordvoerder van de 
grensoverschrijdende regio waarop de drie bovengenoemde 
EGTS’en betrekking hebben, met het oog op de uitvoering 
– met de steun van de Europese Unie – van geïntegreerde 
territoriale acties in de vorm van pilootprojecten op basis van 
het hieronder toegelichte actieplan.
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I. MILIEU EN DUURZAME 
ONTWIKKELING
Met het oog op de versterking van grensoverschrijdende 
leefgebieden zijn grensoverschrijdende gegevens een essentieel 
element voor duurzame ontwikkeling in de grensoverschrijdende 
regio’s. 

Momenteel is er een gebrek aan grensoverschrijdende statistische 
gegevens. Het feit dat de huidige waarnemingen niet duurzaam 
zijn en dat de gegevens niet in realtime worden geactualiseerd, 
vormt een groot obstakel voor de ontwikkeling van de Europese 
territoriale samenwerking. 

Door de grensoverschrijdende statistische gegevens in 
realtime te actualiseren, moet het mogelijk zijn het (de) 
grensoverschrijdende leefgebied(en) beter te kwalificeren, de 
kennis van de grensoverschrijdende regio te kapitaliseren, bij te 
dragen tot de politieke besluitvorming (beleidsondersteuning) en 
tot het opzetten van projecten in samenwerking met de actoren 
van de regio.

Om de aanhoudende tekortkomingen bij de coördinatie van 
statistische gegevens op een coherente grensoverschrijdende 
observatieschaal aan te pakken, wordt voorgesteld een 
grensoverschrijdend observatorium op te richten, dat tot doel 
heeft:

• de uitwisseling van grensoverschrijdende statistieken van 
het type “TransStat” te versterken door het verzamelen 
van diverse gegevens, zoals het in realtime genereren van 
prospectieve gegevens m.b.t. duurzame ontwikkeling, als 
basis voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijk 
beleid; 

• de expertise en kennis over de transversale 
klimaatuitdagingen te delen voornamelijk op het vlak van 
biodiversiteit;

• alle burgers van de Frans-Belgische regio op regelmatige 
basis te informeren over de uitdagingen van de 
klimaatverandering binnen het kader van het ecosysteem 
van de grensoverschrijdende regio.  
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II. ECONOMISCHE ONTWIKKELING
De Frans-Belgische grensoverschrijdende regio kenmerkt 
zich op economisch gebied door haar industriële dimensie en 
ontwikkeling op het vlak van landbouw, die voortvloeit uit een 
lange gemeenschappelijke traditie.

In het licht van de globalisering, de klimaatuitdagingen, de Brexit 
en de versnelde technologische ontwikkeling moet er meer dan 
ooit geïnvesteerd worden in de kenniseconomie.

Daarom wordt voorgesteld om:

• grensoverschrijdende onderzoeks- en 
ontwikkelingsnetwerken op te zetten waarin universiteiten, 
onderzoekscentra, competentiecentra en geavanceerde 
bedrijven worden samengebracht om het toegepast 
onderzoek en de industriële innovatie te versterken, met 
name in de belangrijkste industriële sectoren van de 
Euregio; 

• de ontwikkeling van de circulaire en inclusieve economie te 
bevorderen door de oprichting van een grensoverschrijdend 
studie- en onderzoekscentrum;

• maatregelen te implementeren om de oprichting van start-
ups aan de andere kant van de grens te begeleiden en te 
ondersteunen.
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III. DIGITALE ONTWIKKELING
De grensoverschrijdende regio kenmerkt zich door een grote 
aanwezigheid van digitale actoren. De gezondheidscrisis heeft 
het belang van deze sector benadrukt, zowel op economisch 
vlak als in alle aspecten van het dagelijkse leven. Digitale 
technologieën kunnen ook een belangrijke rol spelen in het licht 
van de uitdagingen die gepaard gaan met duurzame ontwikkeling. 

Het is belangrijk dat het netwerk gestalte kan krijgen aan de hand 
van een reeks acties ten behoeve van zowel de eindgebruikers, de 
start-ups als de groeiende bedrijven in deze sector, die cruciaal is 
voor de ontwikkeling van onze grensoverschrijdende regio.

Daarom wordt voorgesteld om:

• onderzoeks- en opleidingsnetwerken te creëren waarin alle 
kernactoren van de digitale sectoren van de Euregio worden 
samengebracht; 

• de ontwikkeling van de digitale economie te stimuleren via 
speciaal voor deze sector opgerichte incubatoren (start-
ups, enz.); 

• de bescherming van het leefmilieu en de klimaatadaptatie te 
bevorderen dankzij digitale technologieën (die per definitie 
geen grenzen kennen);

• maatregelen te ontwikkelen om de oprichting van digitale 
start-ups aan weerszijden van de grens te begeleiden en te 
ondersteunen en om een netwerk tussen die bedrijven tot 
stand te brengen;

• een studiecentrum op te richten over gedragsveranderingen 
die het gevolg zijn van het gebruik van digitale 
technologieën (menswetenschappen in verband met deze 
gedragsveranderingen);

• een stappenplan voor de hele Euregio op te stellen, in 
functie van de sectoren die de grootste impact ondervinden 
(gezondheid, cyberveiligheid, artificiële intelligentie enz.). 
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IV. TOERISTISCHE ONTWIKKELING 
De COVID-19-crisis en de verschillende lockdowns aan beide 
zijden van de grens hebben dramatische gevolgen gehad voor de 
ontwikkeling van de toeristische sector in de hele Europese Unie.

In het licht hiervan moet op alle niveaus een innoverende 
strategie worden geïmplementeerd om de aantrekkingskracht, de 
uitwisselingen en de wederzijdse kennis van de gemeenschappelijke 
geschiedenis en het gemeenschappelijk erfgoed in de grensregio’s 
te versterken en om een economische heropleving van deze sector 
mogelijk te maken, die het de voorbije maanden hard te verduren 
heeft gehad ten gevolge van de sluiting van de grenzen van de 
Europese Unie.

Wat het toeristische potentieel betreft, speelt de zachte mobiliteit 
een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de grensoverschrijdende 
leefgebieden. Dankzij de steun van de Europese Unie werd het 
recreatieve fietspotentieel van de Frans-Belgische regio reeds door 
tal van initiatieven versterkt, maar dit is nog onvoldoende. In het 
verlengde van de reeds geleverde inspanningen op dit vlak moet 
de zachte mobiliteit in de grensregio’s verder worden versterkt 
om hun toeristisch potentieel te ontwikkelen en om op die manier 
ook bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen inzake 
koolstofneutraliteit op Europees niveau.

Om de uitdagingen die gepaard gaan met de grensoverschrijdende 
ontwikkeling van het toerisme aan te pakken, wordt daarom 
voorgesteld om:

• de samenwerking tussen de toeristische diensten aan 
weerszijden van de grens te versterken met het oog op de 
voortzetting van de inspanningen om de grensoverschrijdende 
regio op economisch, innovatief, duurzaam en maatschappelijk 
vlak verder te ontwikkelen. Het grensoverschrijdende 
herdenkingstoerisme, bijvoorbeeld, heeft een belangrijk 
aandeel in de economische impact van het toerisme. Het is 
dan ook cruciaal om in de grensregio’s bij te dragen tot de 
heropleving van alle toeristische en aanverwante activiteiten;

• de infrastructurele middelen en het recreatieve en 
economische fietspotentieel te versterken door in te zetten 
op grensoverschrijdende zachte mobiliteit, met name voor 
de ontwikkeling van initiatieven zoals de Blauwe Ruit van de 
Eurometropool2 ;

• het toeristische en culturele potentieel van onze 
grensoverschrijdende steden en dorpen en ons 
grensoverschrijdend platteland te ontwikkelen en netwerken 
te creëren.

2 Uitbreiding en versterking van de Blauwe Ruit, een lus van 90 km fietspaden langs de 
belangrijkste waterlopen van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai (d.m.v. de aanleg 
van een fietsnetwerk dat aansluit op de Blauwe Ruit).8



V. MOBILITEIT
Het ontwikkelingspotentieel van het gebruik van het openbaar 
vervoer in de grensoverschrijdende regio’s zou verder moeten 
worden gestructureerd en versterkt (momenteel wordt bijvoorbeeld 
slechts 5% van de grensoverschrijdende verplaatsingen binnen 
de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai met het openbaar vervoer 
afgelegd).

De grensoverschrijdende leefgebieden zouden moeten worden 
geoptimaliseerd via de bestaande mobiliteitsnetwerken en hun 
verbindingen aan weerszijden van de binnengrenzen van de EU.

De ontwikkeling van een grensoverschrijdend mobiliteitsnetwerk 
(infrastructuur, bewegwijzering, tariefsystemen, communicatie) zou 
de mobiliteit van de grensbewoners verbeteren, met aanzienlijke 
economische en ecologische voordelen tot gevolg.

Om de zachte mobiliteit in de grensoverschrijdende regio te 
versterken, zou het grensoverschrijdende fietsnetwerk verder moeten 
worden uitgebreid en zouden de lacunes inzake infrastructuur en 
verbindingen tussen de twee landen moeten worden aangepakt.

Wat de modal shift betreft, biedt de grensoverschrijdende 
samenwerking een onbetwistbare economische meerwaarde. 
De grensgebieden – zones met een groot logistiek potentieel – 
herbergen zeer veel multimodale plaatsen, met name op het vlak 
van goederenvervoer. 

Door de modal shift te bevorderen, kan een belangrijke bijdrage 
worden geleverd aan het aanpakken van de klimaatuitdagingen.
Om het grensoverschrijdend multimodaal vervoer te ontwikkelen, 
zou dit moeten worden geïntegreerd in de dagelijkse realiteit van 
deze regio’s, via beter verbonden en duurzame netwerken die 
de economische uitwisselingen tussen Frankrijk en België en, in 
ruimere zin, met de Europese partners moeten vergemakkelijken.

Er wordt voorgesteld om:

• coherent grensoverschrijdend openbaar vervoer te 
ontwikkelen, via nieuwe infrastructuren, met het oog op een 
echte integratie van de grensregio in het leef- en werkgebied, 
en de burgers van de regio te informeren over de mogelijkheden 
voor grensoverschrijdende mobiliteit;

• de grensoverschrijdende fietsroutes voor recreatief of 
beroepsmatig gebruik tussen Frankrijk en België te verbinden 
en te ontwikkelen; 

• overleg te organiseren en samenwerking te bewerkstelligen 
tussen de actoren van de multimodale vrachtplatformen van 
de grensoverschrijdende regio. 
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VI. WERK EN BEROEPSOPLEIDING
De Frans-Belgische grens wordt gekenmerkt door een gebrek aan 
evenwicht op de arbeidsmarkt in de drie betrokken deelregio’s.

Daarom is het noodzakelijk de beroepsmobiliteit te vergroten. Dit 
heeft niet enkel betrekking op de fysieke mobiliteit, maar ook op 
de vereiste competenties en het vermogen om zich aan te passen 
in functie van de versnelling van de technologische evolutie en de 
digitalisering.

Bovendien is een grensoverschrijdend beleid op het vlak 
levenslang leren meer dan actueel.

Om aan deze economische en sociale prioriteit tegemoet te 
komen, wordt voorgesteld een stuurgroep op te richten, waarin 
naast de VDAB, FOREM en Pôle Emploi ook vertegenwoordigers 
van private uitzendbureaus en de belangrijkste 
beroepsopleidingsorganismen vertegenwoordigd zijn, teneinde 
de krachtlijnen en prioriteiten binnen dit domein vast te leggen en 
een concreet actieplan op te stellen dat de volgende elementen 
voorziet:

• investeringen in opleidingsfaciliteiten, met name in 
geavanceerde uitrusting;

• maatregelen voor de begeleiding van werkzoekenden bij 
het vinden van een grensoverschrijdende baan of opleiding, 
met name in de belangrijkste industriesectoren;

• de creatie van een grensoverschrijdend 
integratiemechanisme voor beroepsopleiding en 
alternerend leren waarbij de bedrijven betrokken worden, 
en bestemd voor werkzoekende jongeren;

• de organisatie van een sensibiliseringscampagne en de 
promotie van beroepsopleidingen gedurende het hele 
actieve beroepsleven;

• voorstellen ter vereenvoudiging van de administratieve 
formaliteiten voor werkgevers die werknemers aan de 
andere kant van de grens detacheren.
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VII. ONDERWIJS EN LEREN VAN TALEN
Om jongeren aan te moedigen de grensoverschrijdende regio’s 
en de naburige culturen te ontdekken en om hen maximale 
ontwikkelingskansen in hun professionele loopbaan te bieden, 
wordt voorgesteld een actieprogramma op te stellen ter 
stimulering van:

• de deelname van jongeren aan opleidingen, stages en 
culturele initiatieven aan de andere kant van de grens;

• uitwisselingen tussen scholen, vanaf het basisonderwijs, 
met name op het gebied van talenkennis en het leren van 
talen;

• de samenwerking tussen universiteiten en instellingen voor 
hoger onderwijs aan beide zijden van de grens;

• de grensoverschrijdende mobiliteit van studenten, 
onderzoekers en docenten.
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VIII. GEZONDHEIDSZORG
Nooit eerder heeft de gezondheidszorg zo hoog op de politieke 
agenda gestaan als sinds de wereldwijde uitbraak van de COVID-
19-pandemie. Maar terzelfdertijd staat de gezondheidszorg 
onder enorme druk, waardoor de behoefte aan een nauwere 
grensoverschrijdende samenwerking op dat vlak alsmaar duidelijker 
wordt.

De grensoverschrijdende samenwerking tussen Frankrijk en België 
op het vlak van gezondheidszorg heeft zich de laatste jaren sterk 
ontwikkeld. Deze samenwerking is vastgelegd in de Frans-Belgische 
kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking 
in de gezondheidszorg, die in 2005 werd ondertekend. Als gevolg 
van die overeenkomst werden in de Frans-Belgische grensstreek 
niet minder dan zeven Georganiseerde Zones voor Toegang 
tot Grensoverschrijdende Zorgverstrekking (GTGZ) opgericht. 
De GTGZ zijn grensoverschrijdende gezondheidszorggebieden 
die als hoofddoel hebben de voorwaarden voor toegang tot 
zorg voor grensbewoners te verbeteren. Patiënten in een GTGZ 
hebben toegang tot poliklinische behandeling en hospitalisatie in 
gezondheidszorginstellingen aan de andere kant van de grens waar 
de overeenkomst van toepassing is. 

De gezondheidscrisis heeft ook de kwetsbaarheid van het 
systeem aangetoond. Toen de grenzen omwille van de pandemie 
tijdelijk werden gesloten, werden ook de mogelijkheden voor 
grensoverschrijdende zorg drastisch beperkt. Daarom is het des 
te belangrijker om in crisissituaties de grensoverschrijdende 
samenwerking op het gebied van de gezondheidszorg te handhaven 
en te intensiveren.

Gelet op de uitdagingen van de grensoverschrijdende samenwerking 
op het vlak van gezondheidszorg wordt voorgesteld om:

• de informatie over de mogelijkheden op het vlak van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg beter te verspreiden, 
met name onder de bewoners van de grensregio;

• de complementariteit van het medisch aanbod aan weerszijden 
van de grens te versterken;

• te anticiperen op crisissituaties en het beheer ervan beter 
te organiseren, met name door de toegankelijkheid van het 
zorgsysteem te garanderen, door een intensievere uitwisseling 
en een gezamenlijke analyse van de desbetreffende gegevens;

• de ontwikkeling van sportinitiatieven en sportbeoefening in 
een grensoverschrijdende context bevorderen.
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IX. CULTURELE ONTWIKKELING
Vanaf de eerste INTERREG-programma’s is cultuur een essentiële 
motor geweest van de ontwikkeling en versterking van de banden 
tussen de bevolkingsgroepen van de grensoverschrijdende regio’s. 

Cultuur is een van de essentiële instrumenten voor de voltooiing 
van de Europese eenmaking. In dat opzicht kent de Frans-Belgische 
grens een lange traditie van uitwisselingen, die zich heeft vertaald in 
een duurzame samenwerking op het vlak van toerisme en natuurlijk 
en cultureel erfgoed.

In het kader van een economie die grotendeels gebaseerd is op 
innovatie en op cognitieve en immateriële hulpbronnen, leveren de 
culturele dynamieken een essentiële bijdrage aan de verwezenlijking 
van “creatieve regio’s” op Europese grensoverschrijdende schaal 
(bijvoorbeeld: Lille 2004 en de grensoverschrijdende Maisons Folie, 
Designregio Kortrijk, enz.). 

De economische impact van cultuur en creativiteit draagt in 
belangrijke mate bij tot het creëren van welvaart, met name in de 
grensoverschrijdende regio’s.

In dat opzicht moeten de culturele festiviteiten, de culturele, 
artistieke en burgerinitiatieven in de grensoverschrijdende regio’s 
worden versterkt en ontwikkeld.

Er wordt voorgesteld om:

• de culturele initiatieven in de grensoverschrijdende regio’s 
te versterken (met de steun van Europese programma’s) als 
instrumenten voor solidariteit en economische ontwikkeling; 

• grensoverschrijdende residenties van kunstenaars te 
organiseren (“third places”), de kunstenaarsateliers 
openstellen om de Franse en Belgische culturele actoren de 
kans te bieden hun actieterrein uit te breiden, jongeren op dit 
vlak te inspireren en het grote publiek te sensibiliseren; 

• een grensoverschrijdend cultuuratelier op te richten waar 
de professionele actoren uit de culturele sector kunnen 
netwerken, hun kennis kunnen delen en gemeenschappelijke 
projecten kunnen opzetten.
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X. BIJEENKOMSTEN TUSSEN 
VERKOZENEN, AFSTEMMING MET HET 
MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD 
EN DIALOOG IN HET KADER VAN HET 
EUROPA VAN DE BURGER
Burgerparticipatie is een cruciaal element voor de ontwikkeling 
van de grensoverschrijdende regio’s. Het is van essentieel belang 
dat de voorwaarden worden geschapen voor de participatie van 
de bewoners van de grensoverschrijdende leefgebieden en via het 
maatschappelijk middenveld. 

De actoren op het terrein zijn essentiële bronnen voor het 
identificeren van de juridische en administratieve belemmeringen 
aan de grenzen. Een kader voor een versterkte dialoog tussen de 
overheid en de “eerste gebruikers” van de grensoverschrijdende 
regio’s kan de mogelijkheid bieden in te spelen op de specificiteiten 
van het dagelijkse leven van de grensbewoners. In dat opzicht zijn 
de EGTS’en en hun partners faciliterende instrumenten om de 
drijvende krachten van de regio bijeen te brengen en het debat over 
de grensoverschrijdende uitdagingen te stimuleren.

Net zoals het van essentieel belang is om banden te smeden 
tussen de openbare actoren en de burgers, vereist de wederzijdse 
kennis tussen de verkozenen aan beide zijden van de grens 
bijzondere aandacht in het kader van de ontwikkeling van de 
grensoverschrijdende leefgebieden. Gelet op de complexiteit van 
de juridische en administratieve reglementeringen aan weerszijden 
van de grens, hebben de burgemeesters en schepenen, de 
provinciale gedeputeerden en de departementale vicevoorzitters 
te kennen gegeven dat ze regelmatiger willen samenzitten om 
gemeenschappelijke oplossingen te zoeken voor de dagelijkse 
problemen van hun burgers (bijvoorbeeld: de door de Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai georganiseerde bijeenkomsten voor lokaal 
overleg).

Op Europees niveau woont één inwoner op drie in een 
grensoverschrijdende regio binnen de veertig binnengrenzen van de 
Europese Unie. De grensoverschrijdende leefgebieden hebben dus 
een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van het Europese project.

We stellen evenwel vast dat een meerderheid van de burgers de 
Europese Unie en haar werking onvoldoende kent en de impact van 
het EU-beleid op hun dagelijks leven te weinig merkt. Op die manier 
zouden de grensregio’s voor samenhang tussen de Europese regio’s 
kunnen zorgen en zijn ze ideale plaatsen voor lokale contacten en 
uitwisselingen. 

Sinds enkele jaren vinden er tal van “burgerinitiatieven” plaats, 
waarbij de nadruk wordt gelegd op de noodzaak om een duurzame 
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dialoog binnen de Europese Unie tot stand te brengen (bijvoorbeeld: 
de Europese Burgerruimte aangestuurd door de Eurometropool Lille-
Kortrijk-Tournai). Deze platformen voor burgerdialoog bieden de 
mogelijkheid om voorstellen te formuleren ten gunste van projecten 
die kaderen binnen de Conferentie over de toekomst van Europa.

Er wordt voorgesteld om:

• de acties van het grensoverschrijdend maatschappelijk 
middenveld (zoals het forum van de Eurometropool Lille-
Kortrijk-Tournai) en de Frans-Belgische burgerinitiatieven te 
ondersteunen en grensoverschrijdende uitwisselingen uit te 
breiden, voornamelijk op het vlak van sport en cultuur; 

• de voorwaarden te scheppen voor een grensoverschrijdende 
sociale dialoog (over economische aangelegenheden) tussen 
de Belgische en Franse socio-economische actoren en de 
verkozenen van het Frans-Belgisch grondgebied (bijvoorbeeld: 
de bijeenkomsten voor lokaal overleg van de Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai);

• de initiatieven voor Europese dialoog te versterken, zoals de 
Europese Burgerruimte3  die in het kader van de Conferentie 
over de toekomst van Europa werd voorgesteld;

• gepaste communicatiemiddelen te ontwikkelen bestemd voor 
het grote publiek.

3 Duurzame en experimentele grensoverschrijdende ruimte die tot doel heeft een 
rechtstreekse en permanente dialoog tot stand te brengen tussen 10 vertegenwoordigers 
van de Europese instellingen en 30 burgers van de Eurometropool.
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XI. RUIMTELIJKE ORDENING 
EN HERBESTEMMING VAN DE 
GRENSPOSTEN
Na de opening van de grenzen in de jaren 1990 werden veel 
grensposten verwaarloosd.

Vandaag zouden ze een tweede leven moeten krijgen, niet als 
vernieuwde obstakels, maar als bevoorrechte plaatsen van 
ontmoeting en grensoverschrijdende uitwisseling.

Omdat we overtuigd zijn van de symbolische betekenis 
van deze grensposten, van hun vaak strategische positie 
en van hun onthaalpotentieel, wordt voorgesteld een 
herbestemmingsstrategie te ontwikkelen die het volgende 
omvat:

• De ontwikkeling van het concept “grensoverschrijdende 
poorten”;

• Infrastructurele investeringen in mobiliteit, 
ontmoetingsplaatsen en werkplekken;

• De implementatie van diensten, met name op het vlak van 
toerisme, grensoverschrijdende tewerkstelling, veiligheid 
enz.

Poste frontière O
ost-Cappel, 2008. Crédit photo : N

. Fussler

16



Middels dit memorandum wil de grensoverschrijdende regio, 
vertegenwoordigd door het grondgebied van bovengenoemde 
EGTS’en, ten aanzien van het Franse Voorzitterschap van 
de Raad van de Europese Unie, optreden als woordvoerder 
van 4,5 miljoen burgers, bedrijven en organisaties, wat een 
grote hoop vertegenwoordigt voor alle intracommunautaire 
grensoverschrijdende regio’s die, met de steun van de Europese 
Unie, een geïntegreerde grensoverschrijdende strategie willen 
ontwikkelen op economisch gebied, maar ook op het gebied 
van milieu, sociale en culturele cohesie, gezondheid en 
multidisciplinaire innovatie.

CONCLUSIE3.
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