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WAT IS DE
EUROMETROPOOL
LILLE
KORTRIJK
TOURNAI

?

De Eurometropool is een regio van 3.589 km² met 157
Vlaamse (Zuidwest-Vlaanderen), Waalse (Wallonie
picarde) en Franse (de 95 gemeenten van de Métropole
Européenne de Lille) gemeenten. De regio telt 2,1
miljoen Frans- en Nederlandstalige bewoners.
De Eurometropool is een Europese Groepering voor Territoriale
Samenwerking (EGTS) die 14 Franse, Waalse en Vlaamse partners
verenigt: 2 Staten, 3 Regio’s en Gewesten, 3 Departementen en
Provincies en 5 intercommunales. De EGTS beschikt op die manier over
tal van competenties om op het terrein actie te ondernemen.
De Eurometropool bundelt de krachten van de Franse en Belgische
deelregio’s en laat de partners samenwerken: mandatarissen,
overheden en het maatschappelijk middenveld (bedrijfsleiders,
verenigingen, vakbonden, studenten, kunstenaars …). Zij voeren samen
concrete acties uit op het terrein die de burgers van de Frans-Belgische
grensregio ten goede komen.

HET
FO
RU
M

Vanaf het prille begin besloot de Eurometropool
Lille-Kortrijk-Tournai om het maatschappelijk
middenveld bij haar werkzaamheden te betrekken.
Op die manier kunnen socio-economische partners
bijdragen aan de verschillende projecten en
kunnen ze de dynamiek van de Eurometropool op
het terrein ondersteunen.
In 2008 werd een « Conseil de développement
transfrontalier » opgericht, met zetel in Tournai. In
2009 wijzigde de naam in ‘het Forum van de
Eurometropool Lille-Kortrijk- Tournai’.

WAT IS HAAR ROL
ROL ?
Het Forum is een raadgever. Economische stakeholders, sociale
partners, verenigingen, culturele organisaties, sportinstanties en
mensen uit het onderwijs kunnen er zich vrijwillig engageren in de
denkoefeningen en werkzaamheden van de Eurometropool.
In het Forum kan de burger zijn stem laten horen. Het is dan ook de
plaats bij uitstek voor participatie binnen de EGTS. Via haar
werkzaamheden en discussies draagt het Forum haar steentje bij aan
het beleid en de projecten van de Eurometropool.
Door haar bestaan kan de voorafgaande analyse van een kwestie
vlotter verlopen en kan men ook voorstellen formuleren.
Naar de buitenwereld toe functioneren de leden van het Forum als
ambassadeurs.

HOE IS DIT PLATFORM VOOR DIALOOG
SAMENGESTELD ?
De 80 leden van het Forum zijn benoemd door de 3 raadgevende
instanties van de Eurometropool:

De Conseil de
développement
van Wallonie
picarde

Transforum

De Conseil de développement van Lille
Métropole, en via deze laatste ook de Conseil
Economique, Social et Environnemental de la
région des Hauts-de-France, de Conseil de
développement van Pays Cœur de Flandre en
deze van Pays Pévèle.

HOE WERKT HET FORUM...
De algemene werkingsprincipes zijn de volgende :
Er moet voldoende plaats zijn voor experiment en flexibiliteit. Het
Forum vermijdt hokjesdenken. Het Forum is voorstander van
participatieve werkmethoden.
Het Forum kan aangesproken worden door het Bureau van de
Eurometropool en kan ook zelf het initiatief nemen in het kader van
haar opdrachten.
De tweetaligheid wordt steeds gerespecteerd bij de algemene
vergaderingen door simultaanvertaling en de tweetalige verslagen.
Het Forum maakt indien nodig gebruik van de bevindingen en
resultaten uit de deelregio’s via de twee Conseils de développement en
Transforum.
Het Forum van de Eurometropool behandelt enkel onderwerpen met
een grensoverschrijdend karakter binnen het referentiegebied van de
Eurometropool. Elk van de drie adviesraden in de deelregio’s blijft
uiteraard werkzaamheden verderzetten waarbij ze rekening houdt met
de grensoverschrijdende dimensie.
De algemene vergaderingen (3/4 per
symbolische plaatsen in de Eurometropool.

jaar)

vinden

plaats

op

De werkgroepen van het Forum kunnen overal in het referentiegebied
van de Eurometropool samenkomen. De partners van de
Eurometropool ontvangen hen op de best mogelijke manier in hun
lokalen.

EN WAT IS HAAR MISSIE ?
Wat er leeft in de regio verenigen en het debat over de uitdagingen
van de Eurometropool aangaan ;
De drijvende kracht zijn achter projectvoorstellen die deel uitmaken
van de strategie van de Eurometropool ;
De partners van de Eurometropool aanspreken over alle
grensoverschrijdende onderwerpen die betrekking hebben op de regio
van de Eurometropool ;
Deelnemen aan het toekomstgerichte denken binnen de Eurometropool
om voor de nodige input te zorgen voor haar politieke en operationele
strategie ;
Ervoor zorgen dat de Eurometropool specifiek focust op wat er leeft
binnen de regio doorideeën door te geven en te verspreiden en
partners en inwoners mobiliseren. Het forum wil de impact
vermenigvuldigen ;
Bijdragen tot de evaluatie van de Eurometropool ;
Ingaan op de aanvragen tot advies op vraag van de executieve van de
Eurometropool, specifiek bij de uitwerking van hun jaarlijkse actieplan.
*Overeenkomstig beslissing van de Eurometropool van 6 juli 2009 heeft het Forum de volgende taken

OP WELKE BESTUURSPRINCIPES
IS HET GEBASEERD?
Op voorstel van het Bureau van de Eurometropool wordt de voorzitter
van het forum benoemd voor twee jaar, met een toerbeurt voor de drie
partijen. De voorzitter begeleidt een Bureau met 8 mensen die de
diversiteit van het maatschappelijk middenveld binnen de
Eurometropool en van de 3 deelregio’s representeren.

BUREAU VAN
HET FORUM

Bob Bauwens, een advocaat uit Vlaanderen, is sinds 10 oktober 2019
voorzitter van het Forum. Zijn mandaat is met een jaar verlengd
omwille van de coronacrisis.
De andere huidige leden zijn :
Jos HELEWAUT
Catherine VANOOSTHUYSE
Manu GUÉVART
Gérard FLAMENT

Jean-Marie ERNECQ
Yves DHAU-DECUYPERE
Béatrice AUXENT

Daarnaast zijn er de coördinatoren van Conseils de développement :
Toni DA COSTA en Simon DELITTE
Emmely BOUDRY
Jeanne-Marie VOLLEMAERE
Het Bureau moet het Forum begeleiden en contact onderhouden met
de 2 Conseils de développement en Transforum. Specifiek beslist men
over de opstart van het opstaan van een werkgroepen, kiest men de
begeleiders, bekijkt men de aanvragen en verslagen die voorgelegd
worden (waarbij indien nodig de begeleider van de werkgroep
uitgenodigd wordt), beslist men over de inhoud van de algemene
vergaderingen, geeft men richting aan de communicatie en blijft men
de bevoorrechte gesprekspartners van het Bureau van de
Eurometropool.

DE ALGEMENE
ALGEMENE VERGADERINGEN
VERGADERINGEN
De algemene vergaderingen van het Forum vinden maximum 3 of 4
keer per jaar plaats. De vergaderingen zijn openbaar. Enkel de
officiële leden van het Forum kunnen stemmen. De vergaderingen
worden gewoonlijk in de late namiddag gehouden om de deelname van
zoveel mogelijk mensen te vergemakkelijken.
Tijdens deze vergaderingen :
Wordt het actieplan, dat voorgesteld wordt door het Bureau,
onderzocht en goedgekeurd;
Worden de adviezen en bijdragen van de werkgroepen besproken,
aangepast en gestemd vooraleer ze gecommuniceerd worden naar
het Bureau en de voorzitters van de Commissies van de
Eurometropool;
Wordt informatie gegeven over de thema’s op de agenda
Worden persoonlijkheden
ontvangen

verbonden

met

de

Eurometropool

WAT IS DE ROL
ROL VAN DE LEDEN ?
De leden van het forum verbinden zich ertoe:
Deel te nemen aan ten minste 2 plenaire vergaderingen per jaar;
Deel te nemen aan minstens één werkgroep door de vergaderingen
bij te wonen en/of door schriftelijke bijdragen te leveren

De leden van het Bureau worden geacht:
-De vergaderingen van het Bureau regelmatig bij te wonen
- de link te verzekeren tussen de werkzaamheden van het Forum en
de werkzaamheden van de stichtende organisaties (CDvt LM,
Wapi, Transforum).

HOE WORDT DE WERKAGENDA
BEPAALD ?
Het Forum kan door het Bureau van de Eurometropool gevraagd
worden om als maatschappelijk middenveld haar mening te geven over
een bepaalde studie, een specifiek project of een onderwerp. Het
Forum kan ook zelf beslissen om een dossier ter harte te nemen
waarbij het van mening is dat het grensoverschrijdende
maatschappelijk middenveld nuttig of nodig is.
De aanvragen tot onderzoek worden uitdrukkelijk en schriftelijk
geformuleerd door de instellingen van de Eurometropool (Bureau of
Commissie) naar de Voorzitter van het Forum. Het Forum beschikt over
minstens 4 maand om haar antwoord te formuleren.
Indien het Forum zelf beslist om iets te onderzoeken, dan stuurt het
Forum een ‘opportuniteitsnota’ (onderwerp/doelstellingen/kader) naar
de instellingen van de Eurometropool (Bureau of Commissie).
Voor elke strategische as wil de Eurometropool de relatie tussen de
vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld en de
mandatarissen versterken door binnen de 3 politieke commissies een
vertegenwoordiging van het Forum te voorzien, die op haar beurt 3
leden zal afvaardigen (1 Waal / 1 Vlaming / 1 Fransman). Op die
manier maken ze kennis met de debatten van de stichtende partners
van de Eurometropool en kunnen ze eveneens de informatie doorgeven
aan het Bureau van het Forum, dat vervolgens desgevallend een
officieel standpunt van het maatschappelijke middenveld kan
formuleren.

WELKE MIDDELEN HEEFT HET FORUM ?
Momenteel zorgt medewerkster Léa Duhem van het Agentschap van
de Eurometropool halftijds voor de technische ondersteuning van het
Forum en voor de coördinatie van de technische ondersteuning bij de 2
Conseils de développement en bij Transforum. Zij staat ook in voor de
organisatie van het Forum (Bureaus, Algemene vergaderingen,
Werkgroepen) en maakt het verslag op van de vergaderingen zodat
men het verrichte werk ten volle kan benutten.

CONTACT
Léa Duhem
Coördinatie Forum
lea.duhem@eurometropolis.eu
Bob Bauwens
Voorzitter Forum
robrecht.bauwens@ejadvocaten.be

