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VOORWOORD VAN 
HET AGENTSCHAP
Meer dan ooit was 2021 een overgangsjaar. In het kielzog van 2020 heeft de corona-epidemie eens te meer een halt toegeroepen aan tal van 
initiatieven en de organisatie van talrijke evenementen verhinderd. Hoe kan een Eurometropool, die geacht wordt banden te smeden en bruggen 
te bouwen, deze belofte nakomen in tijden van sociale vervreemding, digitale vergaderingen en telewerken?

Binnen de Eurometropool hebben we ervoor gekozen om deze obstakels om te zetten in kansen. Je kan nog steeds verbindingen 
tot stand brengen tussen mensen, zelfs via schermen. 

Dit is met name het geval met de Europese Burgerruimte. Dit initiatief werd in de loop van dit jaar volledig op afstand gerealiseerd door het 
agentschap Eurometropool en een groep vrijwillige burgers. Dit was ook het geval bij de Interreg-werkgelegenheidsprojecten, waar video’s 
worden ingezet om werkzoekenden te bereiken. Hetzelfde geldt voor het Blauwe Park. Ontmoetingen in open lucht lieten toe de banden aan te 
halen en nieuwe facetten van het grondgebied te laten zien, denk maar aan de BlueWalks en de Summer school. Ook bij de andere werkthema’s 
van de EGTS, luchtkwaliteit, mobiliteit, de circulaire economie, het forum, lokale ontmoetingen, cultuur, zochten we naar nieuwe werkvormen. 

2021 was geen rustig jaar. En dat is maar goed ook! De beste reizen zijn altijd diegene die niet helemaal gaan zoals gepland. In dit verslag nemen 
wij u mee op een reis vol valkuilen, pieken, plateaus en valleien, ups en downs. Wij bleven steeds voor ogen houden waar we wilden aankomen. 

De Conferentie over de toekomst van Europa en het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waren katalysatoren voor onze 
acties in de aanloop naar 2022. Aan het eind van 2021 resulteerde dit in een memorandum (in samenwerking met de EGTS West-Vlaanderen/
Vlaanderen-Dunkerque-Côte d’Opale en de EGTS Europees natuurpark Plaines Scarpe-Escaut), gericht aan Frankrijk om te komen tot een 
versterkt interregionaal Europees beleid, gericht op grensoverschrijdende gebieden. De inzet is hoog: een op de drie mensen woont in een 
grensoverschrijdend gebied in de EU. Meer dan ooit zet de Eurometropool zich in voor innovatie op grensoverschrijdende schaal. 

Knoop je schoenveters, neem je rugzak vast, vul je waterfles: de terugblik op 2021 is lijvig, maar we beloven dat het de moeite waard is dit 
document door te nemen. Het team van de Eurometropool wenst je leesplezier! 

AANPASSEN EN 
KANSEN, 
TWEE WOORDEN DIE 2021 
MARKEREN

2020

2021
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2021 IN EEN
     OOGOPSLAG

27.01
Grensoverschrijdende 
vergadering over
doorgaand 
vrachtwagenverkeer.

19.03
Wereldwaterdag in het 

Blauwe Park van de 
Eurometropool.

01.04
Lancering van 

AeroHelden in het kader 
van de Interreg V-project 

TransfAIR.

22.04
Cultuur in al haar 

dimensies – webinar 
van het Forum.

Mei 
Grensoverschrijdende TV-

uitzendingen, elke zondag.

Juni 
Lancering van
Blue Walks 2021.

24.06
Grensoverschrijdend bestuur: 
overzicht van de huidige 
uitdagingen – plenaire zitting 
van het Forum.

16.07 
Officiële inhuldiging
van de Blauwe Ruit.

14.09
Slotevenement van 
het Interreg V-project 
Grenzeloos Competent. 
 
+

Eerste territoriale 
bijeenkomst tussen de 23 
grensgemeenten MEL/
België.

14.10
Atelier Cultuur 
van het Blauwe Park.

15.10
Lancering van de inschrijvingen 
voor de Europese Burgerruimte 

en van het platform Let’s Talk 
about EU.

17.11
Lancering van het 
project ‘Tripster. Local 
Tips for Great Trips’.

21.12
Bijeenkomst van de actoren die 

verantwoordelijk zijn voor de 
fietsplannen.

09.12
Dag van de grens-

overschrijdende dialoog met 
de grensgemeenten.
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CIRCULAIRE  
       ECONOMIE

DUURZAAM LEEFGEBIED

Contact :
Nathalie
Ruelland

IN DE KIJKER

PROMOTIE VAN DE
CIRCULAIRE ECONOMIE
In 2021 kende Eurometropool de ‘Coup de Coeur’-award toe aan Greendy Pact, 
in het kader van de trofeeën van de circulaire mode. Dat is een initiatief van de 
Métropole Européenne de Lille, in samenwerking met de Eurometropool. De prijs 
voor deze Coup de Coeur was een televisiereportage. Die werd dus gemaakt over 
het concrete project van de kleine onderneming. 

De regionale televisiezender WEO stond in voor de voorbereiding en productie 
van de reportage over “Greendy pact”, evenals voor de uitzending ervan. Saskia 
Bricmont, lid van het Europees Parlement, heeft aan de reportage meegewerkt.

Dit initiatief promoot onze regio en de duurzaamheid ervan aan beide zijden van 
de grens. 

De samenwerking met de MEL voor de trofeeën in 2020 was voor de Eurometropool 
een eerste ervaring met deze thematiek, die werd geëvalueerd en waaruit lessen 
moeten worden getrokken. 

1.

Greendy Pact, Coup de 
cœur van de Eurometropool 
voor de nationale en 
Eurometropolitane trofeeën 
van de circulaire mode
In april 2021 kon deze kleine 
onderneming haar prijs 
in ontvangst nemen: een 
televisiereportage over haar 
project. Dankzij die reportage 
werd het bedrijf op de sociale 
media in de kijker gezet. De 
reportage werd ondersteund 
en aangemoedigd door een 
Europees parlementslid.
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VERBETERING VAN
DE LUCHT-
KWALITEIT

DUURZAAM LEEFGEBIED

Contact :
Nathalie
Ruelland

Sinds het voorstel van de Prefectuur van Hauts-
de-France in 2017 om tussen de partners 
overleg te plegen over het probleem van de 
luchtvervuiling en de drempeloverschrijdingen 
op het grondgebied van de Eurometropool, 
vinden er grensoverschrijdende werk-
zaamheden plaats rond de problematiek van 
de luchtkwaliteit. Op de Algemene Vergadering 
van 29 maart 2019 werd een beslissing (nr. 
19.01) gestemd die onder meer betrekking had 
op een pilootproject inzake de implementatie 
van een protocol voor het beheer van 
vervuilingspieken en op de opvolging van de 
activiteiten van het Interreg-project TransfAIR.

IMPLEMENTATIE VAN HET 
GRENSOVERSCHRIJDEND PROTOCOL VOOR HET 
BEHEER VAN VERVUILINGSINCIDENTEN
Het overleg vond plaats via videoconferenties tussen de Franse actoren (EMIZ/
Etat-major interministériel de Zone de Défense et de Sécurité, het COZ/Centre 
Opérationnel de Zone, de DREAL/Direction régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement,  ATMO Hauts-de-France) en de Belgische 
actoren (IrCELINE/Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu, het AWAC /Agence 
Wallonne de l’Air et du Climat) en het Agentschap van de Eurometropool. Er werd 
informatie uitgewisseld met het oog op een betere onderlinge communicatie over 
toekomstige vervuilingspieken.

NB: Er was een terugkoppeling over het pilootproject voorzien op het 
grensoverschrijdend luchtkwaliteitsoverleg dat op 14 oktober 2021 gepland was 
door de Prefectuur. Dat overleg heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden.

1.

De banden tussen de actoren en de initiatieven 
op het vlak van circulaire mode, en de circulaire 
economie in het algemeen, aan beide zijden van 
de grens versterken
Dit teneinde de duurzaamheid van de economische 
activiteiten van de Eurometropool te verhogen.

Een aangepaste replicatie van het Belgische 
en Nederlandse “Green Deal”-model, d.w.z. 
een partnership voor opleiding en sectorale 
samenwerking binnen de circulaire economie, 
zou een meerwaarde betekenen voor onze drie 
regio‘s. Aan Franse zijde werd in Roubaix reeds 
een platform voor de circulaire mode opgericht: de 
Fashion Green Hub, die een community van 300 
modebedrijven, lokale overheden en projectdragers 
op het gebied van duurzame mode samenbrengt. 

Bovendien kan inspiratie worden geput uit het 
Interreg 2 Zeeën-project “Upcycle your waste”, 
dat bestaat uit Franse, Vlaamse, Nederlandse en 
Engelse partners. Het project stelt een programma 
voor, bedoeld voor bedrijven om hen te helpen hun 
afval om te zetten in een lokale hulpbron.

Een tweede editie van de trofeeën
van de circulaire mode
Wegens het succes van de eerste editie, is de 
Métropole Européenne de Lille van plan in oktober 
2022 een tweede editie te organiseren, met 
bijbehorende ceremonie. De MEL wil de editie 
van 2022 uitbreiden tot België en Nederland. Dit 
voorstel kadert binnen de logica van de circulariteit 
en de sterke ontwikkeling van de circulaire mode in 
Frankrijk. Het zal de belangstelling van buurlanden 
ongetwijfeld weten te wekken en het is een manier 
om de bestaande waardeketens te ontwikkelen en 
nieuwe te creëren. Dit project is zeer symbolisch en 
belangrijk voor onze regio, die een groot deel van 
zijn industriële geschiedenis aan de textielindustrie 
te danken heeft. 

Voor deze nieuwe editie werd vooraf contact 
opgenomen met de Belgische modefederaties 
om de mogelijkheden voor eventuele deelname 
van deze structuren te bespreken. De contouren 
van de samenwerking en de werkwijze moeten 
nog nauwkeurig worden uitgetekend, teneinde 
de deelname van bedrijven uit de 3 landen te 
bevorderen. 

AERO
HELDEN

Aerohelden is gericht op gezinnen met 
kinderen in West-Vlaanderen, Wallonië 
en Hauts-de-France die de lucht 
rondom ons op een ludieke manier 
willen leren kennen. 

Meer info op transfair-interreg.eu
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DOELSTELLINGEN
VOOR 2022

Coup de coeur
Meer weten over Greendy 
Pact? Bekijk een filmpje op 
onze YouTube pagina!

https://www.transfair-interreg.eu/index.php/aero-aventure/


Meten is weten: het belang van data 
• Gebruik maken van de kenniseconomie: 

sectorale competentiecentra, innovatie- 
en onderzoeksclusters, hoger onderwijs. 
Bijvoorbeeld om de werkzaamheden 
van het Interreg-project TransfAIR aan te 
vullen met een gezamenlijke observatie en 
gemeenschappelijk toegepast onderzoek 
naar de hefbomen voor de verbetering van 
de luchtkwaliteit.

• In kaart brengen wat een grens-
overschrijdende toegevoegde waarde 
zou kunnen, al dan niet in relatie tot de 
naburige regio’s. Is het interessant om 
gegevens te hebben over de impact van 
luchtverontreiniging op de gezondheid of op 
het leefmilieu?

Inzetten op bewustmaking
•  Dezelfde pedagogische instrumenten 

gebruiken (cf. Le Fresque du Climat) om 
de bewustwording rond de vervuilings- en 
energieproblematiek te ondersteunen.

• Burgergroepen en verenigingen die zich 
inzetten, ondersteunen (Citizen Science).  

Opvolging van de lopende acties van TransfAIR
• De bestaande instrumenten promoten onder 

de burgers (SignalAIR, Serious Game).
• De resultaten van de Aerohelden-campagne 

verzamelen en analyseren in het licht 
van de denkoefening over de acties ter 
bewustmaking rond luchtverontreiniging. 
Volstaan ze om de gewoonten met een 
grote milieu-impact te veranderen? 

• De resultaten van het SignalAIR-pilootproject 
met de gemeenten verzamelen.

Kennis vergaren en gezamenlijke 
waarnemingen doen
• Voortbouwen op de lessen die uit bestaande 

acties en experimenten kunnen worden 
getrokken als hefboom voor een betere 
kennis van de regio, de actoren, de 
gegevens, de burgers en hun cultuur. 

• Duidelijk in kaart brengen welke gewoonten 
aangepast moeten worden en welke 
thematische evaluaties en analyses we 
nodig hebben? 

• De ontwikkeling van kennis aanmoedigen 
door de oprichting van thematische 
grensoverschrijdende netwerken van 
actoren te ondersteunen (circulaire mode, 
energietransitie, Green Deal, energie ...).

 
Het is belangrijk en noodzakelijk om regelmatig 
overleg te plegen, kennis uit te wisselen tussen 
partners en tussen actoren, en die kennis te 
verspreiden onder de lokale verkozenen en de 
burgers.

April 2021
Lancering van Aerohelden: 
150 Franse, Waalse en 
Vlaamse gezinnen die tussen 
april en juli meewerken
aan het pilootproject.

OPSTART VAN DE ACTIES VAN 
HET INTERREG V-PROJECT TRANSFAIR 
transfair-interreg.eu
Ter herinnering: Het project wil een antwoord bieden op de vaststelling 
dat de luchtvervuiling (fijn stof en stikstofoxiden – NOx) hoog blijft en 
dat de verschillende informatieverstrekking over de luchtkwaliteit in 
Vlaanderen, Hauts-de-France en Wallonië kan leiden tot onduidelijkheid bij de burgers en tot een verlies aan 
geloofwaardigheid van de informatie. Het doel van deze grensoverschrijdende samenwerking is het gebruik 
van de bestaande middelen voor de verspreiding van informatie in bepaalde regio’s te versterken en nieuwe 
informatietools over luchtkwaliteit te ontwikkelen. 

Het Agentschap van de Eurometropool werkt mee aan het project en draagt met name bij aan de verspreiding 
van en communicatie over de ontwikkelde instrumenten, alsook aan de mobilisatie van de gemeenten en de 
burgers om deel te nemen aan de door de partners voorgestelde initiatieven.

In 2021 werden verschillende acties uitgevoerd:

Bundeling van de gegevens van de observatoria
Gedurende 2 maanden werden 200 extra meetpunten geïnstalleerd, waarvan 13 op het grondgebied van de 
Eurometropool. 

Acties m.b.t. een motiverende communicatie
• In april 2021 werden microsensoren uitgedeeld (bij loting) aan 150 gezinnen die wilden deelnemen aan de 

Aerohelden-campagne. Dit proefproject heeft 4 maanden geduurd, waarvan een groot deel in de zomer, en 
had tot doel het hele gezin te sensibiliseren. Verschillende gezinnen hebben hun ervaringen teruggekoppeld. 
Ze zullen binnenkort worden ontvangen door ATMO Hauts-de-France, de trekker van deze actie. 

• In juni en juli 2021 werden de intercommunales en de gemeenten van de Eurometropool op de hoogte 
gebracht van de start van het pilootproject SignalAIR; op 15 september hebben ze deelgenomen aan 
een informatiebijeenkomst. Uit de deelname van een dertigtal personen bleek de belangstelling voor de 
problematiek van de luchtverontreiniging en vooral de noodzaak om de middelen te vinden om concreet 
actie te ondernemen. Op 16.11.21 november zullen de tien gemeenten die zich als vrijwilliger hebben 
opgegeven om deel te nemen aan dit pilootproject, samenkomen om werkgroepen te vormen. De 
algemene doelstelling bestaat erin een meldingssysteem op te zetten dat informatie van burgers over 
atypische atmosferische fenomenen verzamelt via een digitale applicatie (smartphone, pc). Dit is een 
praktische manier om specifieke situaties van luchtverontreiniging in kaart te brengen en er meer over te 
weten te komen. Het uiteindelijke doel bestaat erin onze gewoonten met een grote milieu-impact aan te 
passen om zo gedragsveranderingen te stimuleren. De oproepen tot kandidaatstelling en de gelijktijdige 
grensoverschrijdende informatieverspreiding maken de maatregelen om de luchtverontreiniging in onze drie 
deelregio’s te verminderen, coherent in de ogen van de burgers.

HOOGT-
PUNT

IN DE KIJKER   

De website van het Interreg 
V-project TransfAIR
staat online !
www.transfair-interreg.eu

2.
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http://www.transfair-interreg.eu 
http://www.transfair-interreg.eu 


19 maart 2021
Wereldwaterdag. Jaarlijkse 
afspraak: Het Blauwe Park 
stelt de burger centraal in 
zijn activiteiten:  evenement 
georganiseerd bij Bolwerk, 
culturele vrijhaven in Kortrijk 
langs het kanaal Bossuit-Kortrijk.

11 juni 2021
Herlancering van het Overleg 
van de gemeenten van de 
Scheldevallei in het Oud 
Zwembad – Spiere-Helkijn: 
Spiere-Helkijn, Avelgem, 
Kluisbergen, Pecq, Celles, 
Mont-de-l’Enclus.

16 juli 2021
Officiële inhuldiging van de 
Blauwe Ruit.

17 november 2021
Lancering van het virtuele 
platform ‘Tripster. Local Tips 
for Great Trips’.

HOOGTE-
PUNTEN

HET BLAUWE
PARK BELEVEN
• De gids “Het Blauwe Park van de Eurometropool: gids met fietsroutes” bundelt de fietsroutes in de 

Eurometropool. De gids werd in 2021 niet geactualiseerd.  

• Cultuur in de Eurometropool als beste ambassadeur van onze regio: haar sterke en overheersende 
aanwezigheid. We brengen de professionele culturele actoren samen in activiteiten en diverse 
werkgroepen.  

• Vanwege het succes van de eerste editie van BlueWalks in 2019, beslisten we samen met de 
toeristische operatoren om nieuwe edities te organiseren.  

• We nodigen de burgers uit om via dit blauwgroene netwerk de vier uithoeken van het Blauwe Park 
op innovatieve manier te ontdekken. 

• In 2021 versterkten we de Blauwe Ruit met de ontwikkeling van een gratis applicatie. We herdrukten 
de  papieren kaarten en een QR-code verwijst naar de applicatie. De Blauwe Ruit werd officieel 
ingehuldigd op 16.07.2021. Een duurzame markering, ontworpen door het designersduo Valot & 
Druet, geeft de Blauwe Ruit een emblematische identiteit.  

• De banden tussen onze 3 deelregio’s worden zichtbaar gemaakt en benadrukt door de organisatie 
van de Blauwe Ruit Bike Tour: de voorbereiding van de eerste grensoverschrijdende fietslus, 
toegankelijk voor iedereen. Dit evenement wordt mede-georganiseerd door de Eurometropool, het 
Forum van het Eurometropool, met de steun van Club Gagnants uit Lille en het Comité Grand Lille.

2.

MEER 
WETEN ? Meer informatie over de acties binnen het Blauwe Park, 

kaarten, resultaten van studies, projecten, inschrijvingen 
voor BlueWalks en nog veel meer vindt u op de website 

WWW.HETBLAUWEPARK.EU

HET
BLAUWE
PARK

DUURZAAM LEEFGEBIED

Contact :
Catherine
Christiaens

HET BLAUWE
PARK ZIEN 
• De website www.blauweruimte.eu blijft een “work in progress”; de website 

wordt aangepast waar en wanneer nodig, afhankelijk van de evoluties en 
realisaties van het Blauwe Park. De website bundelt de studies en projecten 
(versterking van de landschappelijke en natuurlijke elementen van de Leievallei) 
in de regio, alsook de verschillende acties: Blauwe Ruit, BlueWalks, Summer 
School 2.1 … De kalender van het Blauwe Park is gesynchroniseerd met 
de kalenders van Eurometropolis-news en www.eurometropolis.eu, en 
wordt wekelijks bijgewerkt. Een tijdslijn vertelt het ontstaan en de evolutie 
van het Blauwe Park. Het atelier Website & Cartografie zet dit werk voort.   

• Tripster, local tips for great trips is een dienst voor toeristisch onthaal, opgezet 
in 2020 door de toeristische diensten van Tournai, Kortrijk en Roubaix en het 
Agentschap van de Eurometropool (Interreg V-microproject). TRIPSTER is een 
webplatform dat tot doel heeft de grensoverschrijdende regio te promoten als 
toeristische bestemming. Het biedt een innovatieve formule voor het onthaal 
van toeristen. Het platform kadert binnen een meer participatieve visie op 
toerisme.

1.

25.07.21
Blue Walks ‘Fontaine 
Bleue’ in Moeskroen.

1615

http://www.blauweruimte.eu
https://www.blauweruimte.eu/
https://eurometropolisnews.info/
https://www.eurometropolis.eu/nl/agenda
https://tripster-local.eu/nl/home-nl/


Het actieplan verder uitwerken 
Het actieplan dat op 08.12.2020 
door de Algemene Vergadering werd 
goedgekeurd, verder uitwerken en dieper 
ingaan op andere thema’s: het in kaart 
brengen van de risico’s, de link tussen 
water en klimaat, de economische 
activiteiten langs het water enz.

De link tussen het klimaat en het 
Blauwe Park versterken
meer bepaald wat de watervoorraden en 
de biodiversiteit betreft.

Uitwerking van een nieuwe editie 
van BlueWalks 
samen met de toeristische partners en 
lokale verenigingen. BlueWalks is één 
van de meest succesvolle en zichtbare 
projecten voor de burgers van de 
Eurometropool.   

Het toeristische circuit
optimaliseren en valoriseren 
door de Blauwe Ruit uit te breiden door 
toevoeging van ‘octopus’-armen: op die 
manier verbinden we de Blauwe Ruit via 
bestaande fietspaden met de steden 
buiten en in het hart van deze 90 km 
lange lus. We focussen maximaal op het 
fietspotentieel van het Blauwe Park  door 
in te zetten op zachte mobiliteit.

Creatie van een databank 
die de studies, observaties en analyses 
uitgevoerd in onze regio en die verband 
houden met water, zichtbaar maken. 

Duurzame markering van de Blauwe 
Ruit
De ‘blauwe kader’-prototypes zullen op 
verschillende emblematische plaatsen in 
de regio worden geïnstalleerd.

Het academische atelier ‘Reflectie 
over de Blauwe Ruimte’
rengt de professionele actoren samen.

Feest in de Eurometropool!
Een feestelijk weekend op 20-21-22 
mei – zet de culturele dimensie en 
het Blauwe Park in de kijker. Mede-
georganiseerd door het Agentschap 
van de Eurometropool, Wilde Westen 
(Kortrijk), L’Aéronef (Lille), La Petite Fabriek 
(Froyennes) en de Stad Tournai.

De realisatie van een uitzending over 
Wereldwaterdag
met focus op de biodiversiteit, de 
opwaardering van de waterlopen en 
natuurherstel. 

De organisatie van de Blauwe Ruit 
Bike Tour, op zondag 26 juni 2022

IN DE KIJKER   

BlueWalks 2021
Tussen juni en oktober: 150 
burgers namen deel aan 
BlueWalks: voor het derde 
opéénvolgende jaar kenden de 
gratis begeleide wandelingen 
te voet, per fiets of per boot 
een groot succes. De ideale 
gelegenheid om onze regio te (her)
ontdekken: 14 tochten waarvan  
4 grensoverschrijdend  - 8 
wandelingen, 4 fietstochten en 1 
boottocht.

Summer School 2.1
‘Een blauwe ruimte in transitie’
Gedurende 10 dagen hebben 
21 studenten architectuur en 
stedenbouw uit 11 landen in La 
Condition Publique ( Roubaix) 
samen nagedacht over de 
toekomst van het Blauwe 
Park en over wat het park zou 
kunnen betekenen voor de 
huidige maatschappelijke en 
ecologische uitdagingen van onze 
grensoverschrijdende regio. Het 
resultaat van hun werkzaamheden 
zal als input dienen voor de 
toekomstige ontwikkelingen van 
het Blauwe Park.

HET BLAUWE PARK
UITBOUWEN
Het academisch atelier “Reflectie over de Blauwe 
Ruimte” brengt de universiteiten, hoge scholen 
en de deskundigen uit de Eurometropool samen 
om de middelen en thema’s rond het Blauwe 
Park te onderzoeken en te mutualiseren. Het 
is de bedoeling informatie uit te wisselen en 
reeds bestaande studies en analyses m.b.t. de 
Eurometropool-regio te bundelen. 

Van 30.08.2021 tot 08.09.2021 vond in Roubaix 
de Summer School 2.1 “Een blauwe ruimte in 
transitie” plaats.

DE BURGER IN 
HET BLAUWE PARK
Op 19.03.2021 hebben we, in het kader van 
Wereldwaterdag, organiseerden we ons jaarlijks 
evenement van het Blauwe Park bij Bolwerk, een 
culturele vrijhaven in Kortrijk langs het kanaal 
Bossuit-Kortrijk. Dit jaar werd het evenement 
live gestreamd, met een panelgesprek over 
verschillende thema’s die verband houden 
met het Blauwe Park. Hierbij werd een stand 
van zaken opgemaakt van de dynamische en 
inspirerende projecten en realisaties rond het 
water in de grensoverschrijdende regio, waarbij 
de burgers centraal staan. 

3.

4.
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Teamwerk!
Proffen en studenten 
uit Frankrijk, België en 
elders werkten samen in 
de Summer school begin 
september 2Sc21.



27 januari 2021
Grensoverschrijdende 
vergadering over doorgaand 
vrachtwagenverkeer om voorstellen 
te bespreken op basis van het 
overleg met de drie deelregio’s 

1 februari 2021
Uitvoering van de nieuwe 
overeenkomst tussen de 
SNCF en de NMBS =  de 
spoorwegoperatoren staan 
op één lijn: één enkele 
grensoverschrijdende tarifering en 
de mogelijkheid om tickets online 
te kopen.

22 maart 2021
Toelichting van de voortgang 
van het overleg over doorgaand 
vrachtwagenverkeer op de 
Algemene Vergadering van de 
Eurometropool.

26 mei 2021
Voorstelling van de 
studie “Eurometropool: 
Grensoverschrijdende 
fietsverbindingen voor dagelijks 
gebruik” aan de actiegroep 
Mobiliteit en aan de leden van de 
actiegroep Blauwe Park.

HOOGTE-
PUNTEN

UITWISSELING TIJDENS DE  ONLINE VERGADERINGEN VAN DE 
ACTIEGROEP MOBILITEIT
• 26.5.21: voorstelling van de studie over de grensoverschrijdende fietsverbindingen door de studenten 

van het IAUL, van een pilootproject met 2 busverbindingen in 2022 (uitgesteld tot 2023) door het 
Vlaams Gewest, en van het proces voor de uitwerking van het nieuwe mobiliteitsplan van de MEL.  

• Op 21.12.21 kwamen de leden van de actiegroep Mobiliteit en van het fietsatelier van het Blauwe 
Park bijeen om te luisteren naar de actoren van de drie deelregio’s die verantwoordelijk zijn voor 
de fietsplannen, medefinanciering m.b.t. fietsen enz. Het was de eerste keer dat de actoren van 
Wallonië, Vlaanderen en Frankrijk bijeenkwamen om de werking, projecten en methodologieën van 
elk van hen te bespreken.

EEN STUDIE OM EEN BETER BEELD TE 
KRIJGEN VAN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE 
FIETSVERBINDINGEN  
Mobiliteitsplannen in Frankrijk en België worden aangepast of uitgewerkt. Mobiliteitsgebieden in Frankrijk 
krijgen vorm. De behoefte aan fietsmogelijkheden manifesteert zich overal. Binnen deze context heeft de 
Eurometropool de grensoverschrijdende fietsverbindingen voor dagelijks en/of recreatief gebruik laten 
analyseren door een groep Master 2-studenten van het IAUL (Institut d’aménagement et d’urbanisme 
van de Université de Lille).

De studenten hebben de haalbaarheid van bepaalde fietstrajecten bestudeerd, met name tussen 
Tournai en Lille via de bedrijventerreinen en tussen Kortrijk (Blauwe Ruit) – Mouscron – Tourcoing/
Wattrelos en langs de Leie. Ze hebben ook de reglementeringen, het type gebruik van de fietsroutes 
en de inrichtingen vergeleken, een fotoreportage en een timelapse gemaakt, en een Frans-Belgisch 
glossarium opgesteld zodat de actoren elkaar gemakkelijk kunnen begrijpen en er geen misverstanden 
zouden ontstaan omtrent de gebruikte terminologie, zodat men vlot tot gemeenschappelijke 
oplossingen kan komen. 

Het Agentschap heeft vervolgens heel wat bijeenkomsten georganiseerd met de naburige Franse en 
Belgische gemeenten (Mouscron, Tourcoing, Wattrelos, Estaimpuis) om de toenadering tussen de 
projecten en de aansluiting op fietsroutes voor dagelijks gebruik te bevorderen. Studie beschikbaar op 
de website van het Blauwe Park.

1.

2.

21 december 2021
Bijeenkomst van de actoren die 
verantwoordelijk zijn voor de 
fietsplannen: kennismaking en 
overleg.

DUURZAME
    MOBILITEIT

DUURZAAM LEEFGEBIED

Contact :
Séverine
Flahault

Mobiliteit zonder grenzen is een cruciale uitdaging voor 
het leefgebied van de Eurometropool. Dat is een mix van 
verstedelijking en landelijkheid waar er verschillende 
verplaatsingsmodi zijn, in functie van het aanbod én 
van de lokale context. Grensoverschrijdende mobiliteit 
balanceert tussen het hyperlokale niveau en het Europese 
niveau. Onze grensoverschrijdende uitdaging bestaat 
erin om de burgers efficiënte verplaatsingsdiensten 
en -infrastructuren aan te bieden, zowel collectief 
vervoer als fietsen en wandelen. Deze vervoersmodi zijn 
afgestemd op behoeften van gebruikers. Ze horen het 
wegverkeer vlotter en minder schadelijk te maken, en 
moeten ertoe bijdragen dat de luchtkwaliteit verbetert. 

Die mobiliteit komt aan verschillende behoeften tegemoet: 
de behoeften van bedrijven die grensoverschrijdend 
personeel tewerkstellen, de behoeften van scholieren 
en studenten die aan de andere kant van de grens 
een opleiding volgen of stage lopen, de behoeften van 
leerkrachten die in de hele grensoverschrijdende regio 
of daarbuiten les moeten geven, de behoeften van 
klanten of toeristen die op zoek zijn naar allerhande 
ontdekkingen, de behoeften van wielertoeristen die over 
duidelijk bewegwijzerde fietspaden willen beschikken …

2021 is gewijd aan concrete acties binnen het 
grensoverschrijdende aanbevelingskader voor een 
duurzame grensoverschrijdende mobiliteit. Dat is een 
het kader waarover in 2020 de eerste bijeenkomsten op 
hoog niveau hebben plaatsgevonden.

2019

https://www.espacebleu.eu/study/comment-favoriser-le-developpement-des-mobilites-douces-au-sein-dun-territoire
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Communicatie- en informatiecampagne 
Vanaf eind 2022, bestemd voor de burgers,.. 

Permanent aandacht hebben voor de verplaatsingswijzen
 
Per trein of per bus om de dienstverlening voor de gebruikers te verbeteren.

Verdere ontwikkeling van fietstrajecten voor dagelijks gebruik over de 
Frans-Belgische grens heen
Het groeiende aantal fietsers een efficiënter, veiliger en compacter netwerk 
aanbieden. De link tussen recreatief (Blauw Park) en dagelijks fietsgebruik zal 
zoveel mogelijk worden versterkt. De projecten van de grensgemeenten verder 
ondersteunen. 

GEZAMENLIJKE COÖRDINATIE MET DE DREAL EN DE DIR NORD VAN HET GRENSOVERSCHRIJDEND 
OVERLEG OVER HET DOORGAAND VRACHTWAGENVERKEER IN DE EUROMETROPOOL
Het Agentschap van de Eurometropool heeft zijn in 2020 opgestarte werkzaamheden voortgezet. Het Agentschap heeft de betrokken actoren de gelegenheid geboden 
een reeks antwoorden voor te leggen aan de Prefect van de Région Hauts de France. Die vormen een antwoord op zijn vragen met betrekking tot de door de Métropole 
Européenne de Lille (MEL) in 2018 ingediende motie: “Hoe kan het doorgaand vrachtwagenverkeer in het meest verstedelijkte gebied van de MEL en dus van de 
Eurometropool worden beperkt teneinde de veiligheid te verhogen, de files te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren?”. Het gaat hierbij ook over de mogelijkheid 
om een verbod in te stellen op doorgaand vrachtwagenverkeer vanuit België (A22 Rekkem) naar de A1 (ten zuiden van Lille/de MEL). De werkzaamheden bestonden 
erin de technische actoren met elkaar in overleg te doen gaan om antwoorden uit te werken in de vorm van maatregelen of alternatieven die moeten worden voorzien. 

De voorstellen van de groep:
1. De implementatie versnellen van een grensoverschrijdend aanbevelingskader voor duurzame mobiliteit. Hiermee werd gestart in 2020 in het kader van de 
Eurometropool, na goedkeuring door de Algemene Vergadering van de Eurometropool van 5 december 2019 en in de geest van de intentieverklaring die in 
november 2018 werd ondertekend door de Franse en Belgische regeringen. Bedoeling is het grensoverschrijdende beheer te garanderen van de beslissingen 
die zullen voortvloeien uit het overleg, alsook van de complementaire projecten en alle projecten die verband houden met mobiliteit in het algemeen. 
2. Een intelligent en performant systeem ontwikkelen voor het grensoverschrijdende beheer van de snelwegstromen en de grote snelle routes voor vrachtwagens 
die de Frans-Belgische grens oversteken, met als doel een beheer mogelijk te maken op schaal van een grensoverschrijdend leefgebied (en daarbuiten).
3. Een gezamenlijke grensoverschrijdende gedetailleerde observatie van de verkeers- en goederenstromen op schaal van de grensoverschrijdende ruimte 
organiseren: vrachtwagens en lichte bedrijfsvoertuigen.
4. Een permanent platform organiseren voor het uitwisselen van informatie en het delen van good practices m.b.t. mobiliteitsaspecten. 
5. In het kader van een gemeenschappelijk pilootproject dat de partners belangrijke concrete gegevens kan verschaffen, heeft de Préfecture du Nord voorgesteld 
een pilootproject uit te voeren voor het verbod op doorgaand vrachtwagenverkeer komende uit België, vanaf het noorden van de Métropole Européenne de Lille 
(MEL).  

De DREAL (Franse staat) is verantwoordelijk voor het verdere technische overleg tussen de partners en de Prefectuur voor het verdere politieke overleg.
Eind 2021 hadden de partners nog geen beslissing genomen over de verdere stappen in het kader van dit dossier.

6.ONDERSTEUNING VAN 
EEN GROEP GRENSGEMEENTEN 
Ondersteunen grensgemeenten bij hun intentie om een ononderbroken 
grensoverschrijdende fietsverbinding tot stand te brengen. Comines-Warneton, 
Comines en Armentières hebben contact opgenomen met het Agentschap om 
hen te helpen bij het organiseren van de uitwisselingen en het samenstellen van 
een dossier dat ze zouden kunnen indienen bij potentiële (co-)financiers, en om dit 
project te kunnen koppelen aan de fietsplannen van de verschillende deelregio’s van 
de Eurometropool. Deze begeleiding zal in 2022 worden voortgezet. 

PARKEERTERREINEN VOOR VRACHTWAGENS 
AAN DE GRENS
Op verzoek van de burgemeester van Mouscron heeft het Agentschap van de 
Eurometropool een bijeenkomst met de relevante actoren georganiseerd om 
een gezamenlijke denkoefening op te starten over de parkeerterreinen voor 
vrachtwagens aan de grens. Douaniers, politieagenten, burgemeesters (Menen, 
Mouscron), het Vlaams Gewest en IEG hebben de basis voor de denkoefening 
gelegd en hebben de behoeften in kaart gebracht die dringend moeten worden 
aangepakt. - 23.12.21.

UITWERKING VAN EEN ADVIES
OVER DE MOBILITEITSGEBIEDEN 
De Région Hauts-de-France moet inspraak organiseren, overeenkomstig de LOM 
(Loi d’Orientation sur les Mobilités). In dit advies werd de Région Hauts de France 
gevraagd om rekening te houden met de grensoverschrijdende leefgebieden 
langs de grens met België. – 25.6 21.

3.
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WERK
  & OPLEIDING

SOLIDAIR LEEFGEBIED
Contact :
Séverine
Flahault

De uitdaging op het vlak van werk en opleiding op 
grensoverschrijdende schaal schuilt in het feit dat 
de grensoverschrijdende regio in een 360° open 
ruimte aan de burgers (werknemers, werkzoekenden, 
bedrijfsleiders of rekruteerders) het volgende 
kan bieden: een geïntegreerde, evenwichtige 
en dynamische arbeidsmarkt, opleidings- en 
leermogelijkheden die toelaten het personeel ad hoc 
voor bedrijven aan beide zijden van de grens voor te 
bereiden.

De vele Interreg V-projecten rond werkgelegenheid 
alsook de evolutie van de arbeidsmarkt sinds de 
gezondheidscrisis (die begin 2020 ontstaan is) 
tonen aan dat men aandacht wil besteden aan 
grensoverschrijdende tewerkstelling, taalkundige en 
culturele acculturatie, de organisatie van passende 
opleidingen, de verplaatsingswijzen en de mogelijke 
steunmaatregelen. In Vlaanderen is er een nijpend 
tekort aan arbeidskrachten, en die trend manifesteert 
zich ook in Noord-Frankrijk (vaak in dezelfde 
sectoren). De meerwaarde van de Eurometropool ligt 
dan ook in de mogelijkheid om proefprojecten uit te 
voeren om obstakels uit de weg te ruimen, alsook 
in de ontwikkeling van acties ter bevordering van de 
tewerkstelling.

LAATSTE BIJDRAGEN VAN DE 
EUROMETROPOOL AAN DE 
INTERREG V-PROJECTEN ROND 
GRENSOVERSCHRIJDEND WERK 
Deze projecten werden eind december 
2021 afgesloten:

GRENZELOOS COMPETENT
www.grenzelooscompetent.eu/nl
Focus op de sectoren textiel, agro-voeding 
en duurzaam bouwen, alsook op de 
observatie van de grensoverschrijdende 
tewerkstelling in die sectoren. 
  
Voor dit project, waarbij de Eurometropool financieel betrokken is, 
heeft het Agentschap op de volgende wijze een bijdrage geleverd: 

• De aansturing van de productie van 7 sensibiliseringsvideo’s rond 
grensarbeid. Die video’s hebben tot doel de vooroordelen over 
grensarbeid weg te nemen en werknemers en werkzoekenden 
aan te moedigen om aan de andere kant van de grens aan de 
slag te gaan. Op de Algemene Vergadering van 5 december 2019 
werden de tussentijdse resultaten van die projecten toegelicht. 
Er werd hierbij gewezen op de aanhoudende problemen 
en op de noodzaak om de producties te valoriseren en om 
toekomstige grensarbeiders aan te sporen om de stap te zetten. 

• De medewerking aan de algemene communicatie over 
het project en aan de inhuldiging van de vitrine voor 
de promotie van de duurzame bouwsector in Veurne. 

• De gezamenlijke productie van het slotevenement op 
14.9.2021 (scenario, dragers, communicatie, pers). 

• De medewerking aan de verzameling van de video’s van 
de verschillende projecten rond tewerkstelling op een 
gemeenschappelijk YouTube-kanaal: Ontdek de video’s hier! 
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http://www.grenzelooscompetent.eu/nl
https://www.youtube.com/channel/UCjwMTrJqEKnTzev3GaGuqpg/videos


JURIDISCH ADVIES
DANKZIJ B-SOLUTIONS
Na deelname aan de projectoproep werd de kandidatuur van de Eurometropool 
weerhouden door het Europese programma b-solutions over de juridische 
en administratieve belemmeringen voor werkzoekenden om een opleiding te 
volgen aan de andere kant van de grens. Naar aanleiding van de in het kader 
van b-solutions uitgevoerde expertise konden de obstakels en prioriteiten in kaart 
worden gebracht; de in het kader van b-solutions aangebrachte expertise zal de 
werkzaamheden op lange termijn ten goede komen.

HERLANCERING VAN DE WERKZAAMHEDEN 
VAN DE FRANS-BELGISCHE GROEP ROND 
GRENSOVERSCHRIJDEND WERKEN
De Eurometropool heeft ook meegewerkt aan de herlancering van de 
werkzaamheden van de Frans-Belgische groep rond grensoverschrijdend werken, 
aangestuurd door de Prefectuur van de Région Hauts de France (SGAR – Secrétariat 
général aux Affaires régionales) en de Région Hauts de France. De groep heeft 
beslist te focussen op drie belangrijke grensoverschrijdende aspecten: bestuur, 
observatie van de tewerkstelling en bemiddeling (diensten aan werkzoekenden-
werknemers-bedrijven). Tegen 2022 moet een stappenplan worden uitgewerkt.

2.

3.

Acasus
Acasus presenteert 
ecologische 
bouwtechnieken. Deze 
plek opende  eind 2020 
de deuren in Veurne. Het 
is de derde ‘vitrine’ van 
het project Grenzeloos 
Competent. De andere 
zijn gewijd aan textiel en 
agrovoeding.

GRENZELOOS TEWERKSTELLEN
www.grenzeloos-tewerkstellen.eu
Om de tewerkstelling van grensarbeiders te vergemakkelijken: de 
portaalsite van het project zal verder worden bijgewerkt voor zowel 
de werkzoekenden als de bedrijven; het is een goede bron van 
informatie.

REQUAPASS
www.requapass.eu
Over de erkenning van ervaringen op het vlak van vrijwilligerswerk.

ACT’EMPLOI
www.act-emploi.eu
Het Agentschap van de Eurometropool verspreidt informatie over 
de voortgang en realisaties van dit project op het gebied van 
dienstverlening aan personen: er werden tal van innovatieve tools 
ontwikkeld. Die tools zullen in 2022 ter beschikking worden gesteld. 
Het project loopt tot eind 2022.

Work work work work
De verschillende projecten 
over werkgelegenheid waar de 
Eurometropool bij betrokken 
was in 2021.

13 november 2020
Inhuldiging van 
de vitrine voor de 
promotie van de 
duurzame bouwsector 
in Veurne: iedereen 
kan er kennis maken 
met de beroepen 
die rechtstreeks 
verband houden met 
deze innovatieve 
sector en kan er 
o.a. de verschillende 
bouwmaterialen 
bekijken en aanraken.

14 september 2021
Slotevenement 
van het Interreg 
V-project Grenzeloos 
competent / 
Compétences sans 
frontières: (Her)ontdek 
hier de producties 
en een samenvatting 
van het project op 
grenzelooscompetent.
eu

HOOGTE-
PUNTEN
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CULTUUR
SOLIDAIR LEEFGEBIED

Contact :
Catherine
Christiaens

WIE DOET 
WAT?

Werkgroep Cultuur
2 personen uit de cultuursector per regio
+ medewerker Agentschap. Zij staan in voor de 
dagelijkse werking.

Werkgroep Cultuur XL
Een groep personen uit de cultuursector die uitwisselt 
rond bepaalde thema’s. 

Deze groep bereidt het Atelier Cultuur voor door 
kwesties vooraf te bestuderen en uit te werken.

Het Atelier Cultuur 
Twee keer per jaar verzamelt het Atelier meer dan 40 
actoren uit de cultuursector om projecten en ideeën 
te bespreken.

Deze bijeenkomsten maken het mogelijk een netwerk 
uit te bouwen, te communiceren en activiteiten te 
ontwikkelen.

DOELSTELLINGEN
VOOR

Samenwerking met de Mission Opérationnelle 
Transfrontalière (MOT)
Doel: de oplossingen uitvoeren die in het kader van 
b-solutions werden voorgesteld. Die werkzaamheden 
zullen als input dienen voor de werkzaamheden van de 
Frans-Belgische werkgroep onder leiding van het SGAR 
(Secrétariat général aux affaires régionales) en de Région 
Hauts de France. 

Deze werkzaamheden met de MOT moeten ons in staat 
stellen de basis te leggen voor:
• een snel op het terrein uit te voeren proefproject om 

gemakkelijker aan de verwachtingen van de lokale 
actoren - openbare diensten voor arbeidsvoorziening, 
bedrijven - te kunnen voldoen en werkzoekenden 
sneller aan een baan te helpen en om het voor 
alternerende leerlingen gemakkelijker te maken om in 
een onderneming aan de andere kant van de grens 
aan de slag te gaan.

• een “permanente afwijkingsregeling” die het door 
de autoriteiten en de actoren op het terrein erkende 
gebruikskader zou kunnen vormen voor de opleiding 
van werkzoekenden aan de andere kant van de 
grens, dus zonder belemmeringen. Dit zou de vorm 
kunnen aannemen van een kaderovereenkomst met 
uitvoeringsakkoorden. 

2022

7 sensibiliseringsvideo’s over grensarbeid 
De video’s zijn terug te vinden op het YouTube-kanaal van Grenzeloos 
Competent of op de website van de Eurometropool.

Gratis juridische expertise (na selectie op basis van de dossiers)
door het Europese programma b-solutions 
over de aspecten inzake de opleiding van werkzoekenden (aan de 
andere kant van de grens). 

De kwestie van het leren van talen 
Of het nu om het Frans of het Nederlands gaat: taal is een 
belangrijk instrument.

De innovatieve producties van het project 
Act’emploi in de kijker zetten
Koffertjes, platform voor mobiliteitsondersteuning …

IN DE KIJKER
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https://www.youtube.com/channel/UCQsJGSjpVt3lX8ZRpH-Ohqw
https://www.youtube.com/channel/UCQsJGSjpVt3lX8ZRpH-Ohqw
https://www.eurometropolis.eu/nl/praktisch/werken


Nieuwe edities van  #HOUR CULTURE & Eurometropolis Café
De lopende acties worden verder uitgevoerd
alsook zetten we de thematische werkgroepen verder, afhankelijk van de behoeften 
van de actoren.  

Het Feest van de Eurometropool 
vindt plaats op 20-21-22 mei 2022 en is een samenwerking tussen L’Aéronef (Lille), 
Wilde Westen (Kortrijk), La Petite Fabriek en Stad Tournai; op het programma 2 
concertavonden en een dag in het Blauwe Park met workshops, muziek, local 
food, BlueWalks en een expo. Het is de bedoeling om dit feest jaarlijks te herhalen.  

Grote uitdaging voor 2022
Hoe cultuur in onze grensoverschrijdende regio professionaliseren?  

#HOUR CULTURE
4 edities HOUR CULTURE werden 
volledig digitaal georganiseerd (Musée 
du folklore de Mouscron, Bolwerk 
à Kortrijk, lille300O à Lille). De 
laatste editie vond fysiek plaats in La 
Bonneterie (Leuze-en-Hainaut).

Open Brief
Er werd een open brief opgesteld waarin 90 culturele actoren een 
oproep lanceerden om cultuur een centrale plaats te geven binnen 
het toekomstige Interreg VI-programma. Ze uitten een krachtig signaal  
aan de politieke besluitvormers en de beheerders van Interreg France-
Wallonie-Vlaanderen.  

IN DE KIJKER   

10x Coup de coeur
Eurometropool x Eurometropolis News: videoportretten van inwoners 
die ons meenemen op ontdekking naar hun favoriete plekjes in de 
Eurometropool.

Solidariteit tussen de deelregio’s manifesteert zich op veel vlakken, 
ook op cultureel vlak, en cultuur is een krachtige dimensie die de 
aantrekkingskracht van onze regio verhoogt.  

De stuurgroep coördineert momenteel het cultuuratelier waaraan de 
professionele actoren van onze regio deelnemen en staat in voor de 
continuïteit ervan: een stappenplan verduidelijkt de doelstellingen en 
de ambities:  

• een betere kennis van de regio; 
• een goede zichtbaarheid van het culturele netwerk en van de 

projecten die door de culturele actoren worden georganiseerd; 
• de creatie van nieuwe samenwerkingsverbanden; 
• de sensibilisering en responsabilisering van de culturele actoren. 

14 oktober 2021
Het atelier Cultuur bracht 
40 actoren samen in La 
Condition Publique in 
Roubaix. Tijdens deze 
bijeenkomst werd de 
balans van het afgelopen 
jaar opgemaakt en 
werden ideeën voor 
grensoverschrijdende 
projecten besproken.

4 rondetafels hebben de 
volgende thema’s besproken:
• erfgoed als transversaal 

instrument,
• educatieve en 

participatieve acties,
• creatieve jongeren en 

opkomend talentn
• grensoverschrijdende 

evenementen.

5 mei & 24 augustus 2021
Stuurgroep Cultuur XL: een 
beperkte groep culturele 
actoren ging dieper in 
op bepaalde thema’s 
die door de stuurgroep 
werden behandeld, om 
de dynamiek levend te 
houden (reflectiegroep).

HOOGTE-
PUNTEN

2021 IN
HET KORT
De Stuurgroep zet haar werkzaamheden voort (9x in 2021). Het Atelier Cultuur komt 2x/jaar samen. 
Tijdens deze bijeenkomsten leggen we het accent op het uitbouwen van het netwerk, de communicatie 
en de activiteiten.

De oprichting van operationele werkgroepen rond communicatie, lobbying, EU-subsidies en beeldende 
kunst. Die werkgroepen komen bijeen volgens behoefte. 

De oprichting van projectgroepen rond concrete acties: agenda, HOUR CULTURE, ‘Coup de cœur’, 
Feest in de Eurometropool!

De gezamenlijke agenda in Eurometropolis News en op de website van het Blauwe Park en de 
Eurometropool: de bestaande culturele evenementen in de regio bundelen en in de kijker zetten

De ‘coup de coeur’ van de Eurometropool: reportages die mensen uit de regio in de kijker zetten, in 
samenwerking met Eurometropolis News. Deze korte video’s werden gepresenteerd via de nieuwsbrief 
van de Eurometropool en blijven beschikbaar op YouTube.

#HOUR CULTURE. Het concept: ontdek op een uurtje een culturele plek of project, maak kennis met de 
aanwezigen, wissel van gedachten tijdens een gezellig samenzijn en laat je inspireren door nieuwe ideeën 
en verlangens… 

!

Coup de coeur

Le Collectif Renart in 
Lille was één van de 
onderwerpen van de 
video’s Coup de coeur 
in samenwerking met 
Eurometropolis News.
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https://www.youtube.com/watch?v=r7Ij_RDP3N8&list=PLtov0NBUr_AEdkFm8nOa5zUmlQmy6Qzio&index=1


COMMUNICATIE OP 
MAAT VAN DE BURGERS

SOLIDAIR LEEFGEBIED
Contact :
Romain
Maurer

Tijdens de COVID-19-crisis 
heeft de Eurometropool 
zich gepositioneerd 
als de enige bron van 
g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e 
informatie op maat 
van de burgers van de 
grensregio die op vele 
andere partnersites werd 
overgenomen. 

COMMUNICATIE TEN DIENSTE
VAN DE BEWONERS VAN DE GRENSREGIO
De inwoners van de Eurometropool stonden dus centraal in onze communicatie en dienstverlening. In 2021 
is het Agentschap van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, in het kader van het beheer van de COVID-
19-crisis, uitgebreid blijven communiceren (website, sociale media) en werd de informatie na elke wijziging in 
Frankrijk en/of België geactualiseerd. Die informatie wordt bijgewerkt aan de hand van overzichtstabellen en 
in de vorm van een FAQ. 

Meermaals in de loop van het jaar, bij belangrijke wijzigingen van de maatregelen, heeft het Agentschap 
globale mailings (burgers + pers) verstuurd om informatie te blijven verstrekken over de grensoverschrijdende 
situatie en over wat mogelijk was voor de Frans-Belgische burgers. 

Gelet op de waardering van deze inspanningen door alle partners van de Eurometropool zal de EGTS haar 
rol van verspreider van grensoverschrijdende informatie blijven spelen in het kader van het Frans-Belgische 
COVID-comité. 

Ook in 2022 zal verder op deze manier worden gecommuniceerd, zolang nodig in het kader van de 
gezondheidscrisis. Het Agentschap kan in de loop van het komende jaar nieuwe soorten dragers ontwikkelen 
(met name video’s, waaraan met externe dienstverleners zal worden gewerkt) om zijn werkthema’s in de kijker 
te zetten en zijn educatieve acties voort te zetten: dat is bijvoorbeeld reeds het geval geweest voor het thema 
‘werk’.  COVID-INFO

De vergelijkende tabel 
met coronamaatregelen 
in België en Frankrijk is 
in 2021 tientallen keren 
aangepast.
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EUROPA
& DE BURGER

INNOVATIEF LEEFGEBIED

Contact :
Léa Duhem
Romain Maurer

U herinnert het zich vast nog wel: tussen 2018 en 2019 organiseerden de 
Eurometropool en haar partners drie grote grensoverschrijdende tweetalige 
burgerraadplegingen. Na afloop van die bijeenkomsten gaven verscheidene 
burgers-vrijwilligers te kennen dat ze die dialoog wilden voortzetten. In 
2020 organiseerde het Agentschap daarom verschillende bijeenkomsten 
om samen met die groep vrijwilligers te werken aan wat de Europese 
Burgerruimte (EBR) zou worden. Samen legden ze de waarden, de missie 
en de visie vast, evenals de organisatie en de bestaansreden van deze 
burgerruimte: burgers en Europese instanties dichter bij elkaar brengen.

DE CO-CONSTRUCTIE VAN
DE EUROPESE BURGERRUIMTE
In 2021 werd samen met de groep burgers-vrijwilligers verder gewerkt aan de 
gezamenlijke totstandbrenging van de EBR. Er werden drie plenaire zittingen 
georganiseerd waaraan de voltallige groep heeft deelgenomen; het project 
werd verder verfijnd, met een focus op essentiële thema’s om zo de Europese 
Burgerruimte concrete vorm en bekendheid te geven. Er werden twee thematische 
workshops opgezet, waaraan telkens 5 tot 8 personen hebben deelgenomen.

Het communicatieatelier heeft zich vooral gebogen over de communicatiestrategie 
die moet worden gevolgd om het initiatief bekendheid te geven. De eerste productie, 
een tweetalig manifest waarin de bestaansreden, het doel en de werking van de 
Europese Burgerruimte op eenvoudige en beknopte wijze worden toegelicht, 
diende als basis voor de overige tools. Tussen januari en juni vonden 6 ateliers 
plaats. Die hebben geleid tot de creatie van een logo, een Facebook-pagina, een 
informatieve video en reportages in samenwerking met Wéo.

Het pedagogisch atelier heeft tussen maart en juni gewerkt aan concrete tools 
die voor en na de bijeenkomsten van de Europese Burgerruimte moeten worden 
geïmplementeerd. Na de bestaande tools in kaart te hebben gebracht, werden 
4 ideeën weerhouden, die de komende twee jaar zullen worden ontwikkeld: een 
platform met informatieve video’s, een Europese wandeling op het terrein, een 
Babbelbox voor de burgers en een rondtrekkende caravan. 

Op 8 juli vond een evenement plaats waaraan de burgers-vrijwilligers (de 
zogenaamde ‘ambassadeurs’) hebben deelgenomen ter afsluiting van deze fase 
van co-constructie. Parallel hiermee bracht Saskia Bricmont, lid van het Europees 
Parlement en meter van het project, verslag uit aan alle verkozenen op de 
bijeenkomst van het Bureau van de Eurometropool op 28 juni.

1.

We z i jn gestart !
Het logo van de Europese 
Burgerruimte staat voor 
een open dialoog en een 
mengeling van kleuren.
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https://www.facebook.com/espacecitoyenburgerruimte/
https://www.youtube.com/watch?v=yZG63zXBkS8
https://www.youtube.com/watch?v=yZG63zXBkS8
https://www.youtube.com/watch?v=tWaI9J3LygA


REPORTAGES OM HET GROTE PUBLIEK
TE SENSIBILISEREN
Vóór de officiële lancering van het project werden verschillende communicatieacties 
uitgevoerd om het grote publiek te sensibiliseren. Het was de bedoeling dit 
vernieuwende initiatief een zo groot mogelijke bekendheid te geven.

Er werd een overeenkomst afgesloten met Wéo, een lokale televisiezender in Lille, 
voor 5 korte reportages (1’30) en een uitzending van 12 minuten tijdens de officiële 
lancering van de EBR. Elk van die reportages is opgevat als een verschillend 
hoofdstuk dat hetzelfde algemene verhaal vertelt. Doel: de burger opnieuw centraal 
stellen en de nadruk leggen op het co-constructieproces met de burgers.

De eerste reportage, gemaakt in Lille tijdens het evenement van 8 juli, gaat over 
het ontstaan van het project: waarom, hoe en met wie? Het is een gelegenheid om 
de grondbeginselen van de Europese Burgerruimte uit te leggen. De video belicht 
de gezelligheid en de uitwisselingen die centraal staan in het project en geeft uitleg 
over de gehanteerde collectieve-intelligentietechnieken.

Een tweede reportage was gepland voor 24 september in Brussel, in het hart 
van Europa. Deze keer reportage gaat over de ontvangst van het project binnen 
de Europese instellingen. Saskia Bricmont, lid van het Europees Parlement, 
en Charlotte Gugenheim, hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese 
Commissie in België, voeren het woord.  

De derde reportage werd op 15 oktober gemaakt in de toeristische dienst van 
Tournai tijdens de officiële persconferentie ter gelegenheid van de lancering van de 
Europese Burgerruimte. Bij die gelegenheid werd de oproep voor burgerparticipatie 
gelanceerd. Een coördinator van het Agentschap brengt ook verslag uit over de 
ontwikkelde tools, zoals de website Let’s Talk about EU. 

In 2022 zijn nog twee reportages gepland, een over de burgers en een over een 
andere ontwikkelde tool.

3.

24.09.21
Saskia Bricmont wordt 
geïnterviewd in het 
Europees Parlement in het 
kader van de reportages.

Januari > juni 2021
Co-constructie, samen met 
de burgers, van de Europese 
Burgerruimte.

8 juli 2021
Evenement voor de 
ambassadeurs van de EBR.

15 oktober 2021
Lancering van de inschrijvingen 
voor de Europese Burgerruimte 
en van het platform Let’s Talk 
about EU.

15 november 2021
Loting van de 30 eerste burgers.

8 december 2021
Evenement voor de 30 bij 
loting geselecteerde burgers.

HOOGTE-
PUNTEN

08.07.21
De ambassadeurs van de Europese 
Burgerruimte treffen elkaar op een 
gezellige samenkomst.

DE BIJEENKOMSTEN VAN DE 
EUROPESE BURGERRUIMTE
Wat is de Europese Burgerruimte? De Europese Burgerruimte 
brengt drie keer per jaar 30 willekeurig gekozen burgers-
vrijwilligers en 10 vertegenwoordigers van de Europese 
instellingen (verkozenen, hoge ambtenaren, uitvoerend 
personeel enz.) samen voor een constructieve dialoog. 10 
Fransen, 10 Walen en 10 Vlamingen zullen aan de tweetalige 
vergaderingen (met simultane vertaling) deelnemen. 

Deze burgers worden willekeurig uit een groep van vrijwilligers 
gekozen teneinde een verscheidenheid aan ervaringen en 
standpunten te waarborgen. Doel: de multiculturaliteit benutten 
dankzij de grensoverschrijdende dimensie van het project 
dat in de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai is ontstaan. De 
grote toespraken zullen plaatsmaken voor een transparante 
dialoog zonder taboes en zonder stereotiepe propagandataal. 
Innovatieve participatiemethodieken zorgen voor een 
ontspannen sfeer. 

Er bestaan al heel wat initiatieven inzake dialoog met burgers, 
maar geen daarvan brengt zowel de Europese instellingen als 
de burgers samen. De EBR is een innovatief en experimenteel 
project qua format en werking, zowel bottom-up als top-down. 
Voor de burgers is het een gelegenheid om de vragen te stellen 
die nog niet zijn beantwoord en om hun ervaringen te delen. 
Voor de betrokken Europese actoren is het een kans om beter 
te begrijpen hoe de burgers Europa ervaren en om op afdoende 
wijze in te spelen op de onzekerheden. 

Maar daar stopt het niet bij! Naast deze bijeenkomsten zullen ook 
feestelijke en rondreizende evenementen in de Eurometropool 
worden georganiseerd om Europa op het terrein uit te leggen: 
waartoe dient het, hoe werkt het ...?

Vanaf juni 2021, wanneer de basis van de Europese Burgerruimte 
was gelegd (Wat doet de EBR? Hoe is de EBR georganiseerd? 
Welke tools worden gebruikt en/of geïmplementeerd?), heeft 
het Agentschap, nog steeds in nauwe samenwerking met het 
burgercollectief, een methodologie en een tijdschema voor de 
verschillende fasen van het project opgesteld. 

2.

10

10
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10

VLAMINGEN + FRANSEN
+ WALEN + EUROPA
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https://www.youtube.com/watch?v=tWaI9J3LygA


LET’S TALK ABOUT EU, EEN PLATFORM
OM EUROPA BETER TE BEGRIJPEN
Let’s Talk about EU, een online videoplatform, is de eerste concrete verwezenlijking 
van het burgercollectief en het Agentschap van de Eurometropool. Het platform 
werd officieel gelanceerd op 15 oktober 2021 en wordt elke week bijgewerkt. 

Veel mensen snappen niets van de Europese Unie. Haar bevoegdheden, haar 
actiedomeinen, haar impact op het dagelijkse leven ... dat lijkt allemaal nogal 
ingewikkeld. Het doel van Let’s Talk about EU bestaat erin de bestaande informatieve 
video’s op één plaats centraliseren om de burgers te helpen de Europese Unie beter 
te begrijpen. Het is niet de bedoeling mensen te overtuigen of te beïnvloeden. Het 
aanbod op Let’s Talk About EU is eclectisch, onbevooroordeeld, maar bovenal 
verduidelijkend en gebaseerd op feiten. Doel: de burgers de sleutels geven om hun 
eigen mening over de Europese Unie te vormen. Een positieve of negatieve mening, 
dat is volledig hun zaak. 

Waarom video’s?  Het internet staat vol met informatie over de Europese Unie – 
en dat is nu net het probleem! Informatie inwinnen vergt tijd en opzoekingswerk. 
Een video is een aantrekkelijk formaat dat toelaat in korte tijd veel informatie samen 
te vatten.  De video’s, die gratis beschikbaar zijn op YouTube, worden voor een 
optimaal gebruiksgemak gerangschikt per thema (actualiteit, geschiedenis, werking, 
de mening van deskundigen …). Ze zijn afkomstig van verschillende bronnen, zowel 
institutionele als onafhankelijke. 

Binnen het Agentschap staan Léa Duhem en Romain Maurer in voor de selectie 
van de video’s en voor het schrijven van de samenvattingen ervan in het Frans, 
Nederlands en Engels, om ze voor iedereen toegankelijk te maken.

5. DOELSTELLINGEN
VOOR

Een eerste fysiek evenement 
Voor 2022 blijft het hoofddoel om een fysieke 
bijeenkomst van de Europese Burgerruimte te 
kunnen organiseren met de 30 burgers en de 10 
vertegenwoordigers van de Europese instellingen. Als 
de omstandigheden het toelaten, zal in het voorjaar 
een datum worden geprikt – met 9 mei (Europadag) 
in het achterhoofd.

Meer initiatieven voor meer bijeenkomsten
Praten is goed, elkaar in levende lijve ontmoeten is 
beter. In 2022 willen we nog meer ontmoetingen 
en dialogen tussen de burgers en Europa tot stand 
brengen. Naast de initiatieven die in het kader van 
de burgerateliers werd uitgewerkt (wandelingen, 
rondtrekkende caravan), denkt het Agentschap 
na over digitale evenementen die kaderen binnen 
dezelfde dynamiek: elkaar beter leren kennen en van 
elkaar leren.

Europa?
De website Let’s Talk about 
Europe is beschikbaar in het Frans, 
Nederlands en het Engels.

2022LANCERING VAN DE OPROEP
VOOR BURGERPARTICIPATIE
De basis was gelegd en nu was het tijd om over te gaan tot de 
cruciale fase: de lancering van een oproep tot participatie van 
het grote publiek. Op 15 oktober 2021 heeft de Eurometropool 
tijdens een persconferentie bij de toeristische dienst van Tournai 
de inschrijvingen voor alle inwoners van de grensoverschrijdende 
regio officieel geopend. 

Het initiatief is des te relevanter omdat het samenvalt met de 
Conferentie over de toekomst van Europa, die in mei 2021 van 
start is gegaan en tot het voorjaar van 2022 loopt. Die conferentie 
wil de Europese burgers de gelegenheid bieden te discussiëren 
over de prioriteiten en de uitdagingen van Europa.

De inschrijvingen werden afgesloten op 15 november. Meer dan 
100 burgers hebben te kennen gegeven dat ze aan de Europese 
Burgerruimte willen deelnemen. Het Agentschap gaat over tot 
loting om dertig deelnemers te selecteren, met inachtneming 
van twee voorwaarden: 10 personen uit elke deelregio (Wallonië, 
Vlaanderen, Métropole Européenne de Lille), en 50% mannen en 
50% vrouwen. 

Léa Duhem en Romain Maurer, die de Europese Burgerruimte 
binnen het Agentschap coördineren, namen vervolgens 
persoonlijk contact op met elke gelote persoon: dat was een 
gelegenheid om het initiatief nader toe te lichten, de deelnemers 
te leren kennen en hun beweegredenen en mogelijke vragen op 
te lijsten. De willekeurig geselecteerde profielen zijn zeer divers 
qua ervaringen en leeftijd: van 18 tot 80 jaar!

Het gehele project werd voorgesteld op de Algemene 
Vergadering van 6 december. Aangezien de bijeenkomst op 8 
december niet fysiek kon plaatsvinden, stelde het Agentschap 
van de Eurometropool voor een videoconferentie van 1,5 uur 
te organiseren om de 40 deelnemers de gelegenheid te geven 
elkaar te leren kennen en om de basis te leggen voor de 
toekomstige werkzaamheden.

IN DE KIJKER   

‘Let’s Talk about EU’, 
video’s om Europa
beter te leren kennen
Op dit platform zijn tientallen 
korte video’s terug te vinden 
die op eenvoudige wijze 
duiding geven bij de Europese 
Unie, haar geschiedenis, haar 
werking en haar acties – in het 
Frans, Nederlands en Engels.

www.letstalkabouteu.com

30 burgers voor de EBR
Aanvankelijk hadden zich meer 
dan 100 burgers opgegeven, 
van wie er 30 bij loting werden 
gekozen (10 Fransen, 10 Walen 
en 10 Vlamingen) om deel te 
nemen aan de 1ste Europese 
Burgerruimte in 2021.

4.
THE EUROPEAN
CITIZEN SPACE
NEEDS YOU !
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https://www.letstalkabouteu.com/nl/startpagina/
https://www.letstalkabouteu.com/nl/startpagina/


HOE IS HET FORUM VAN 
HET MAATSCHAPPELIJK 
MIDDENVELD SAMENGESTELD? 

© Léa Duhem, Agence de l’Eurométropole

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 de Métropole 
Européenne de 
Lille
(n via deze laatste ook 
de Conseil Economique, 
Social et Environne-
mental de la région des 
Hauts-de-France, de 
Conseil de développe-
ment van Pays Cœur 
de Flandre en deze van 
Pays Pévèle)

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

HET FORUM VAN HET 
MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD 

INNOVATIEF LEEFGEBIED
Contact :
Léa
Duhem

2020 heeft de werking van het Forum 
danig verstoord. De beperkingen die 
werden opgelegd in het kader van de 
Covid-19-pandemie, hebben de leden van 
het Bureau ertoe aangezet te innoveren 
en de werking opnieuw uit te vinden. Onze 
gewoonten werden grondig door elkaar 
geschud, maar de leden van het Bureau 
gaven blijk van een grote vastberadenheid 
en een sterke wil om er tegenaan te gaan 
en zichzelf opnieuw uit te vinden om de 
ambities van het 6de voorzitterschap 
te verwezenlijken. In 2021 werden die 
inspanningen voortgezet. 

DE BIJEENKOMSTEN VAN HET BUREAU
VAN HET FORUM
Ook dit jaar zijn de 8 leden van het Bureau van het Forum en de coördinatoren van de 
Conseils de développement elke maand bijeengekomen, soms virtueel en soms fysiek voor 
zover de gezondheidsmaatregelen dat toelieten. Op het programma van die maandelijkse 
bijeenkomsten: overleg, brainstorming en ontwikkeling van de acties van het Forum.

Voor het eerst sinds de oprichting van dit orgaan voor participatieve democratie werd het 
mandaat van de voorzitter door de leden van het Bureau met een jaar verlengd. Het doel 
hiervan is om Bob Bauwens in staat te stellen de doelstellingen van het zesde voorzitterschap 
– dat door de Covid-19-pandemie ernstig werd bemoeilijkt – te verwezenlijken.

1.
Het Bureau
Yves Dhau-Decuyper, 
Gérard Flament, 
Emmely Boudry, 
Jos Helewaut, 
Loïc Delhuvenne, 
Manu Guévart, 
Toni Da Costa, 
Bob Bauwens.
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Dialoog met Voorzitter Jean de Bethune 
In het kader van het nieuwe voorzitterschap van de 
Eurometropool en van het Memorandum dat naar 
aanleiding van het Franse voorzitterschap van de 
Raad van de Europese Unie werd uitgewerkt, wil 
het Forum in overleg treden met Jean de Bethune. 
Het is een ideale gelegenheid om te informeren 
naar zijn ambities voor de komende jaren en 
om na te gaan in hoeverre de door het Forum 
opgestarte werkzaamheden kunnen bijdragen tot 
het verwezenlijken van deze ambities en welke 
onderwerpen hij bij het maatschappelijk middenveld 
aan de orde zou willen stellen.

De dynamiek van het Forum nieuw leven inblazen 
Na twee jaar vertraging door de gezondheidscrisis 
wil het Bureau van het Forum nu een strategie 
uitwerken om de leden van de drie Conseils de 
développement opnieuw bij de werkzaamheden te 
betrekken. 2022 belooft een rijk gevuld en actief jaar 
te worden, alvorens een nieuwe Franse voorzitter 
voor 2023-2024 te verkiezen.

22 april 2021
Cultuur in al haar dimensies – 
webinar.

24 juni 2021
Grensoverschrijdend bestuur: 
overzicht van de huidige 
uitdagingen – plenaire zitting.

September 2021
Het mandaat van voorzitter 
Bob Bauwens wordt met 
één jaar verlengd wegens de 
Covid-19-crisis.

HOOGTE-
PUNTEN

DE EVENEMENTEN
VAN HET FORUM 
Het eerste evenement van het forum in 2021 was het webinar van 22 april, dat in het teken stond van cultuur. 
Dit webinar was niet enkel een gelegenheid om steun te betuigen aan de actoren van de regio die zwaar 
hebben geleden onder de Covid-19-maatregelen, maar ook om de belangrijke rol te onderstrepen die cultuur 
vervult voor de grensoverschrijdende dynamiek en voor de economische ontwikkeling van de regio. 

Tijdens de hybride plenaire vergadering (zowel virtueel als fysiek) van 24 juni 2021 op de E-campus in Tournai 
werden met de naburige Europese Groeperingen voor Territoriale Samenwerking (EGTS) verschillende actuele 
uitdagingen besproken, zoals burgerschap en het beheer van de Covid-19-pandemie in grensregio’s. In het 
licht van die uitdagingen hebben de EGTS’en zich aangepast, hebben ze zichzelf opnieuw uitgevonden en 
hebben ze zich gemobiliseerd om te komen tot een beter grensoverschrijdend bestuur. Het Bureau van 
het Forum heeft daarom de verschillende actoren van de regio (EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-
Côte d’Opale, EGTS Eurodistrict PAMINA, EGTS Linieland van Waas en Hulst en Mission Opérationnelle 
Transfrontalière (MOT)) bijeengebracht om de acties die in het licht van de gewijzigde situatie werden 
ondernomen, te bespreken. Het was een inspirerend overleg dat een impuls moest geven om de komende 
jaren samen met de actoren van de regio te blijven overleggen en samenwerken.

De laatste plenaire zitting van het Forum had op 3 december moeten doorgaan in Kortrijk. Helaas moest die 
bijeenkomst worden uitgesteld tot 2022 vanwege de toen van kracht zijnde coronamaatregelen. Het was 
de bedoeling om tijdens die bijeenkomst de nieuwe Voorzitter van de Eurometropool, Jean de Bethune, te 
ontmoeten om de dynamiek van het Forum voor het komende jaar nieuw leven in te blazen.

2.

IN DE KIJKER   11 vergaderingen van het Bureau van het Forum 
De leden van het Bureau kwamen elke maand bijeen, zowel via videoconferentie 
als fysiek, om de acties van het Forum in te plannen en uit te voeren. 

Bijeenkomst van 4 EGTS’en om de grensoverschrijdende uitdagingen van 
morgen te bespreken
Tijdens de plenaire vergadering van 24 juni heeft het Forum verschillende 
EGTS’en uit de grensregio’s van Duitsland, Frankrijk, België en Nederland 
bijeengebracht om hun werking voor te stellen en erover uit te wisselen. 

24.06.21
Plenaire vergadering van het 
Forum, met een gesprek met 
4 EGTS’en via videocall.

4241

DOELSTELLINGEN
VOOR 2022



BIJEENKOMSTEN VOOR 
LOKAAL OVERLEG

INNOVATIEF LEEFGEBIED

Contact :
Séverine
Flahault

Tijdens de Algemene Vergadering 
van 8 december 2020 werd Hélène 
Moeneclaey, Vicevoorzitster van de 
Eurometropool, aangewezen om de 
organisatie van de volgende reeks 
bijeenkomsten voor lokaal overleg 
aan te sturen. Ze wilde samenwerken 
met twee Belgische verkozenen 
(een Vlaamse en een Waalse 
verkozene) om een evenwichtige 
grensoverschrijdende aanpak te 
verzekeren. In 2021 wilde men in 
eerste instantie focussen op de 23 
grensgemeenten van de MEL/België. 
Afhankelijk van de besproken thema’s 
zullen andere buurgemeenten hierbij 
betrokken worden. 

HOE VERLOPEN DE 
BIJEENKOMSTEN?

Dit grensoverschrijdende territoriale overleg
wordt gestructureerd aan de hand van
twee soorten lokale bijeenkomsten:

De gemeenten bepalen de agenda 
van deze bijeenkomsten. Territoriale 
bijeenkomsten met de 23 grensgemeenten 
over gemeenschappelijke thema’s die 
betrekking hebben op bovenlokale 
bevoegdheidsniveaus. Buurgemeenten 
van de andere EGTS’en kunnen ook 
uitgenodigd worden. Eén à twee territoriale 
bijeenkomsten per jaar.

Grensoverschrijdende lokale dialogen 
tussen de burgemeesters van de 
Franse en Belgische gemeenten (met 
de steun van medewerkers van de 
intercommunales/de Eurometropool, 
de bevoegde overheden in functie van 
de onderwerpen).

A B14.09.21
De Franse en Belgische 
burgemeesters komen samen 
op de eerste bijeenkomst van 
23 grensgemeenten.

GRENSOVERSCHRIJDENDE 
TELEVISIE

INNOVATIEF LEEFGEBIED

Contact :
Loïc
Delhuvenne

Gelet op zijn ervaring met het produceren van een brede waaier van videomateriaal ter 
promotie van de grote projecten van de Eurometropool, heeft het Agentschap opnieuw 
contact opgenomen met de directies van de lokale tv-zenders van de drie deelregio’s van 
de Eurometropool: FOCUS TV, NO TELE en WEO. 

Het project werd opnieuw opgestart. De bijeenkomst eind november 2020 tussen de 
vertegenwoordigers van de lokale televisiezenders vormt de aanzet voor een nieuwe 
grensoverschrijdende samenwerking om het project van onze Frans-Belgische regio in de 
kijker te zetten. Het uitgangspunt is een programma met 4 uitzendingen per jaar rond de 
problemen die betrekking hebben op het dagelijkse leven van de burger. 

HOOGTE-
PUNTEN

CONNECT, DE GRENSOVERSCHRIJDENDE
UIZENDINGEN
Deze 4 uitzendingen werden in de loop van mei 2021 – de maand die in het teken staat van Europa 
– uitgezonden. 

Wat 2022 betreft, zal in maart een bijeenkomst worden georganiseerd om de bestendiging van 
deze grensoverschrijdende uitzendingen te bespreken; deze uitzendingen zijn immers van essentieel 
belang voor de verspreiding van Frans-Belgische informatie onder de burgers van de Eurometropool. 

1.

9 mei 2021
Connect
over gezondheid.

16 mei 2021
Connect
over water.

23 mei 2021
Connect
over mobiliteit.

30 mei 2021
Connect presenteert een 
politiek debat.

Let’s Connect !
Vanaf 9 mei, de dag van 
Europa, was er elke zondag 
van mei een uitzending van 
Connect te bekijken.
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EEN PARTNERSCHAP MET HET AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
ET D’URBANISME DE LILLE MÉTROPOLE (ADULM) 
voor de creatie en de ontwikkeling van nuttige media (kaart, thematische fiches, enquête 
over de COVID-periode ...). 

BIJEENKOMSTEN TUSSEN DE
GEMEENTEN VAN DE SCHELDEVALLEI
De gemeenten zijn in 2021 drie keer bijeengekomen. Doel: elkaar beter leren kennen, van 
gedachten wisselen, het toerisme in de regio bevorderen en een gemeenschappelijke 
communicatie tot stand brengen. In juni 2021 werden de bijeenkomsten voor lokaal overleg 
tussen de gemeenten van de Scheldevallei (Spiere-Helkijn, Avelgem, Kluisbergen, Celles, 
Pecq en Mont-de-l’Enclus) opnieuw opgestart met als doel: 

• meer harmonisatie tot stand te brengen en efficiënter te werken, door van elkaar te leren.
• gezamenlijke projecten op te zetten en te ondersteunen, zowel lokaal als internationaal.
• meer regionaal overleg tot stand te brengen teneinde de gemeenten te versterken.

3.

4.

Andere bijeenkomsten van Franse en 
Belgische burgemeesters.
(twee per jaar), via videoconferentie (1 
uur, in kleine groepen – 4)

Specifieke bijeenkomsten om elk 
aan de orde gesteld probleem op te 
lossen, met de juiste actoren. 
De verdere productie van relevante 
dragers, samen met het ADULM.

De organisatie van een webplatform 
waarop nuttige instrumenten voor de 
grensgemeenten terug te vinden zijn. 
Op termijn kan dit instrument de 
gemeenten toelaten good practices en 
projecten rond verschillende thema’s uit 
te wisselen. 

14 september 2021
Préfecture du Nord: eerste 
territoriale bijeenkomst tussen 
de 23 grensgemeenten MEL/
België en 4 gemeenten van 
de naburige EGTS (West 
Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-
Côte d’Opale).

9 december 2021
Dag van de grens-
overschrijdende dialogen met 
de grensgemeenten. 
4 zittingen (videoconferentie) 
van elk 1 uur, met deelname 
van 20 gemeenten.

HOOGTE-
PUNTEN

EEN BIJEENKOMST VOOR
LOKAAL OVERLEG 
Voorzitter Demotte en Ondervoorzitter Moeneclaey van de Eurometropool leiden op 14.9.2021 de eerste 
vergadering. Tijdens die bijeenkomst:

• werd het kader van de bijeenkomsten voor lokaal overleg en van de uit te voeren werkzaamheden vastgelegd,
• werd bevestigd dat het noodzakelijk is dat men elkaar beter leert kennen,
• werden de voor de gemeenten ontwikkelde tools uitgewisseld,
• werd een methode vastgelegd voor een lokaal beleidskader,
• werden de algemene behoeften van de grensgemeenten aan de orde gesteld, 
• werd de aanzet gegeven voor een dialoog tussen de verschillende EGTS’en, 
• werd akte genomen van de steun van de Franse Republiek voor dit initiatief,
• werd dieper ingegaan op de conclusies van de enquête van de Mission Opérationnelle Transfrontalière / 

Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole (MOT-ADULM juni-augustus 2021) over de 
gevolgen van COVID-19 op de grensoverschrijdende dagelijkse relaties. 

GRENSOVERSCHRIJDENDE
DIALOGEN 
Meer dan 4 uur grensoverschrijdende dialogen (videoconferentie) in kleine groepen van gemeenten volgens 
gebied, onder leiding van Ondervoorzitster Hélène Moeneclaey (9.12.21). De gemeenten hadden het over de 
volgende thema’s:

• Mobiliteit,
• Ruimtelijke ordening – blauwgroen netwerk – milieu,
• Veiligheid/lokale delinquentie/overlast (sluikstorten),
• Communicatie tussen grensgemeenten,
• Administratieve problemen.

Er wordt een opvolgingstabel van de problemen opgemaakt, zodat alle kwesties kunnen worden opgevolgd. Voor 
het oplossen van bepaalde problemen kan het nodig zijn kleine werkgroepen op te richten. 
Er heeft ook een vertegenwoordigster van de Franse Staat (Préfecture du Nord) deelgenomen, die bepaalde 
problemen nadien op andere niveaus aan de orde heeft gesteld of die tijdens het evenement zelf bepaalde 
antwoorden heeft aangereikt. 

1.

Een Frans-Belgische gids 
over de instellingen en 
bevoegdheden 
werd door het Agentschap van 
de Eurometropool opgesteld 
en door de partners van 
de EGTS gevalideerd. Het 
document werd begin 2022 
online geplaatst. 

2.
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DE NIEUWSBRIEF
IN EEN NIEUW JASJE
Al bijna acht jaar stuurt de Eurometropool een maandelijkse nieuwsbrief uit naar burgers, technici, partners, 
verkozenen en journalisten. Aanvankelijk was het een zeer institutioneel instrument, maar geleidelijk is de 
nieuwsbrief geëvolueerd naar een publieksgericht communicatiemiddel. Vandaag wordt de nieuwsbrief naar 
meer dan 3500 abonnees aan beide zijden van de grens gestuurd.

In de loop van 2021 werd de Flash Info Eurometropolis zowel grafisch als redactioneel onder handen genomen. 
De nieuwsbrief is moderner en bevat meer afbeeldingen evenals paginagrote banners. De blokken in verschillende 
kleuren zijn soberder en de titels springen meer in het oog.

De nieuwsbrief is vooral leesbaarder geworden. De infobrief is voortaan onderverdeeld in rubrieken, die in elk 
nummer terugkomen: hoogtepunten, Europa, Blauwe Park, mobiliteit, werkgelegenheid enz. De hoofdthema’s 
van de Eurometropool vormen de rode draad doorheen deze rubrieken. Onderaan de pagina belicht een 
culturele agenda ook 3 à 8 initiatieven.

Ook de periodiciteit is veranderd: de nieuwsbrief wordt niet langer maandelijks uitgestuurd, maar om de drie 
weken, om zo nauwer de vinger aan de pols van de actualiteit van de grensoverschrijdende regio te houden.

1.
19 april 2021
Vernieuwde
Flash Info!

November 2021
Voorbereiden 
vernieuwing van de 
website.

HOOGTE-
PUNTEN

BEN JE AL GEABONNEERD OP
FLASH INFO EUROMETROPOLIS?

Je kan je meteen abonneren via de website 
www.eurometropolis.eu of door een mail te 
sturen naar romain.maurer@eurometropolis.eu. 

Doe het meteen. 
Dat schijnt geluk te brengen.

BURGERGERICHTE EN 
    NABIJE COMMUNICATIE

INNOVATIEF LEEFGEBIED
Contact :
Romain
Maurer

In de loop der jaren heeft het Agentschap van de Eurometropool zijn dienstenaanbod beetje bij beetje uitgebreid. Meer 
tools werden ingezet om sterkere banden met het grote publiek aan te knopen. Dat streven naar verandering komt tot uiting 
in zowel de grafische producties van de EGTS (kleuren, vormen en formaten) als de redactionele inhoud (toegankelijke, 
niet-institutionele toon). 

In 2020 leidde de Covid-19-crisis tot de annulatie van een aantal evenementen. Het Agentschap moest noodgedwongen 
zijn werkwijze herzien. Het Agentschap schakelde onmiddellijk over op digitale communicatie: het publiceerde op 
regelmatige basis updates over de coronacrisis en de Frans-Belgische maatregelen, en vergrootte daarmee ook haar 
digitale aanwezigheid. Er werden meer berichten gepost op de sociale media. Vergaderingen via videoconferentie werden 
plots opportuniteiten om de communicatie met het grote publiek anders te benaderen. Het doel is steeds hetzelfde: dichter 
bij de burgers komen en een beter beeld krijgen van hun concrete behoeften.
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EEN GROTERE AANWEZIGHEID
OP SOCIALE MEDIA
In 2021 heeft de Eurometropool meer berichten gepost op de 
sociale media (met name Facebook): die berichten hebben 
betrekking op cultuur, water, natuur enz., de acties van 
partners, interessante initiatieven ... Communicatie via sociale 
media is des te belangrijker gebleken in een jaar waarin fysieke 
bijeenkomsten zeldzaam waren. 

Van alle bestaande kanalen kende het YouTube-kanaal van 
de Eurometropool de sterkste groei. Bij elk groot evenement 
was video het belangrijkste communicatiemiddel. Bovendien 
kunnen video’s gemakkelijk worden gedeeld en verspreid via 
alle communicatiekanalen (website, nieuwsbrief, Facebook, 
Twitter ...).  

Een van de belangrijkste voorbeelden is de Summer school van 
het Blauwe Park, waarover een videoreportages werd gemaakt 
die een idee geeft van de sfeer van het evenement. De “Coup 
de cœur”-portretten, in samenwerking met Eurometropolis 
News, belichtten grensoverschrijdende burgers die actief zijn 
in het verenigingsleven, de culturele sector enz.

In 2021 werkte het Agentschap samen met de regionale 
televisiestations, meer bepaald met Wéo, aan een reeks van vijf 
reportages gewijd aan de Europese Burgerruimte, alsook aan 
een uitzending van 12 minuten die gepland is voor december. 
Het doel is om dergelijke overeenkomsten te bestendigen om 
zo kwalitatieve inhoud te kunnen creëren.

3. IN DE KIJKER   

3500 abonnees
voor de nieuwe versie van de 
Flash Info Eurometropolis: de 
nieuwsbrief wordt voortaan om 
de drie weken verstuurd.

Eurometropolis.eu, 
de referentiewebsite
De website van de 
Eurometropool werd verder 
aangepast om de informatie 
duidelijker weer te geven en 
– vooral – om dichter bij de 
burger te staan.

Lights, camera, action !
Het YouTube-kanaal van de 
Eurometropool werd aangevuld 
met heel wat nieuwe inhoud. 
Terugblik op evenementen, 
informatieve video’s, interviews 
… en zoveel meer!

facebook.com/eurometropolis/
linkedin.com/company/eurometropolis-lille-kortrijk-tournai
youtube.com/user/eurometropolis
twitter.com/eurometropoolnl

VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA

EEN VERNIEUWDE
WEBSITE
De website is het belangrijkste communicatiekanaal van het Agentschap om de werkzaamheden van de Eurometropool 
in de kijker te zetten. De website werd in januari 2020 vernieuwd en heeft in 2021 een tweede update ondergaan om de 
site beter af te stemmen op onze nieuwe communicatiemedia. De website oogt identiek: de veranderingen zijn vooral 
van structurele en technische aard.

De homepage werd aangepast: het nieuws staat voortaan bovenaan de pagina voor een betere zichtbaarheid; de 
evenementenkalender werd naar onderen verschoven en is voortaan uitsluitend gewijd aan de initiatieven van 
de Eurometropool of aan de initiatieven waarbij zij als partner betrokken is. Bovendien werden de menu’s boven- 
en onderaan de pagina grondig uitgebreid. Doel: het surfen vergemakkelijken en focussen op de behoeften van de 
gebruikers. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om u met één klik te abonneren op de nieuwsbrief.

De reorganisatie van de website (hoofdcategorieën, subcategorieën) is een van de belangrijkste veranderingen. Het 
institutionele deel werd naar het bovenste menu verplaatst om de hoofdthema’s van de EGTS beter in de kijker te 
zetten. Op die manier is de informatie gemakkelijker toegankelijk en zijn de verschillende werkthema’s leesbaarder en 
begrijpelijker. Deze nieuwe navigatiestructuur is gebaseerd op analyse van gebruikersgedrag en heeft tot doel beter 
tegemoet te komen aan de behoeften en verwachtingen van de Frans-Belgische burgers. Ook het documentatiegedeelte 
werd uitgebreid met meer documenten en links om de toegang tot de informatie te vergemakkelijken. 

2.
WWW.
EUROMETROPOLIS
.EU

November 2021
De website van de 
Eurometropool zit in een 
nieuw jasje.
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OBSERVATIE VAN HET
  GRENSOVERSCHRIJDEND GEBIED

INNOVATIEF LEEFGEBIED
Contact :
Séverine
Flahault

Het Agentschap heeft de partners in 2021 voorgesteld om 
een observatie op te zetten van het grensoverschrijdende 
leefgebied. Dit initiatief is gebeurd op basis van 
eerdere werkzaamheden, van de ervaringen van het 
observatorium voor grensoverschrijdende tewerkstelling 
in het kader van het project Grenzeloos competent/
Compétences sans frontières, van een door het INSEE 
georganiseerd grensoverschrijdend seminarie en van 
overleg met diverse partners.

De band met de burgers blijven onderhouden 
Het Agentschap zal rechtstreeks contact met 
bewoners blijven onderhouden via de sociale 
media en zal hiervoor nieuwe soorten inhoud 
aanbieden (video’s, reportages, interviews enz.). 
Deze worden in samenwerking met partners en 
externe dienstverleners geproduceerd. Het voorstel 
voor de creatie van een digitaal TV-kanaal van de 
Eurometropool wordt verder onderzocht.

Technische update website
Updates van de website die toelaten om de inhoud 
ervan verder te actualiseren (ontwikkeling van 
nieuwe pagina’s, aanvulling van de documentatie en 
agenda’s, downloadmogelijkheden enz.).

NAAR MEER NABIJHEID EN 
INFORMATIEVERSTREKKING
Via zijn website en zijn sociale media wil het Agentschap van de Eurometropool 
ook zijn rol als grensoverschrijdende informatieverstrekker versterken: meer 
onderlinge links, meer vulgarisatie, meer onderwerpen.

Het informatieve werk houdt daar niet op: elk jaar creëren we eveneens documenten 
voor het grote publiek om de initiatieven van de Eurometropool en haar partners 
kenbaar te maken, uit te leggen of in de kijker te zetten. Die publicaties (papieren 
of digitale versie) nemen verschillende vormen aan (documenten van 4 bladzijden, 
inserts in tijdschriften of kranten, informatieve folders enz.), maken deel uit van de 
kernactiviteiten van de EGTS en vergen investeringen voor de realisatie (grafische 
vormgeving), het drukken en de verspreiding ervan.

Het Agentschap zal op innovatieve wijze blijven communiceren, zowel wat betreft 
de recurrente communicatie (zoals de wenskaart, die in verschillende formaten 
wordt aangeboden, of de jaarverslagen) als wat betreft de spontane communicatie 
(promotietools, informatieve communicatie enz.).

Er zal een interactieve Frans-Belgische gids online worden gezet om een 
beter inzicht te verschaffen in de werking, de bevoegdheden en de onderlinge 
betrekkingen van de instellingen aan weerszijden van de grens. De gids bestaat 
reeds in beide talen (Frans en Nederlands) en zal voor het grote publiek online 
beschikbaar en gemakkelijk te raadplegen zijn.

Bovenal draagt de burger bij aan de acties van de Eurometropool: hij staat centraal 
in haar werkzaamheden, met name in het kader van de Europese Burgerruimte. 
Er zijn digitale ruimten ontwikkeld om samenhang te creëren en de informatie 
voor iedereen toegankelijk te maken, en dat zal ook in de toekomst zo zijn. De 
website Let’s Talk about EU, die informatie geeft over de Europese Unie, haar 
bevoegdheden en belangrijke thema’s, is daar een voorbeeld van.

4.
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NAAR EEN GROTERE NABIJHEID
EN MEER INZICHT
In 2021 beschikt de Eurometropool nog steeds niet over voldoende recente gemeenschappelijke gegevens. Heel wat organisaties hebben al inspanningen 
geleverd om gegevens en statistieken samen te voegen of om compatibele gegevens te produceren en beschikbaar te stellen (Grensoverschrijdende 
Atlas, Peptid-platform van het Insee enz.). Sommige projecten proberen ook manieren te vinden om de thematische observatie te organiseren (Grenzeloos 
competent/Compétences sans frontières of En Avant/Vooruit wat betreft tewerkstelling, bijvoorbeeld).

De moeilijkheid (of zelfs de onmogelijkheid) om gebruik te maken van grensoverschrijdende gegevens schuilt hoofdzakelijk in het feit dat ze niet systematisch 
of niet regelmatig worden verzameld, of zelfs helemaal niet bestaan, dat ze niet altijd automatisch compatibel zijn, dat ze gedateerd zijn (minstens twee 
jaar of zelfs vijf jaar achterhaald), dat ze niet worden gekapitaliseerd, dat de observaties niet duurzaam zijn, en dat de gegevens niet actueel zijn (geen 
“realtime” gegevens). 

DE BEHOEFTE AAN DUURZAAMHEID, ACTUALISERING, SAMENHANG EN BESTUUR KAN NIET WORDEN ONTKEND.
Het lijkt ons essentieel om de middelen te voorzien om de grensoverschrijdende realiteit binnen de verschillende domeinen van het dagelijks leven 
nauwkeuriger te observeren en te analyseren (in realtime). Het is eveneens belangrijk de gegevens en processen te borgen die werden geproduceerd 
in het kader van grensoverschrijdende projecten die observaties mogelijk hebben gemaakt, zoals Grenzeloos Competent (m.b.t. drie beroepssectoren: 
duurzaam bouwen, agro-voeding en textiel & nieuwe materialen) en TRANSTAT (dat tot doel heeft de basis te leggen voor een permanente en structurele 
verzameling van grensoverschrijdende gegevens tussen actoren).

De Eurometropool heeft de partners uitgenodigd om recente gegevens (ook realtime gegevens) ter beschikking te stellen van de Eurometropool (en 
daarbuiten, langs de volledige Frans-Belgische grens) met het oog op een dynamische observatie, waarbij een beroep zou kunnen worden gedaan op 
artificiële intelligentie.

Beschikken over een observatiesysteem voor de grensoverschrijdende regio zou het volgende betekenen:

1. Een instrument ontwerpen of met andere woorden, een digitale ruimte gewijd aan het verzamelen, verwerken, ter beschikking stellen, verspreiden en creëren van 
grensoverschrijdende gegevens, zodat die gegevens gemakkelijk toegankelijk en bruikbaar zijn voor cartografieën, het beheer van beleidsmaatregelen enz.  

2. Een netwerk van mensen aansturen: producenten, leveranciers, gebruikers, verspreiders van data – wat ook de creatie van grensoverschrijdende 
gegevens zal mogelijk maken, afhankelijk van de behoeften (wanneer die niet voorhanden zijn).

Als eerste gemeenschappelijke thema’s die men moet observeren, werden de volgende onderwerpen voorgesteld: 

• Grensoverschrijdende mobiliteit, zowel van personen als van goederen, waarvoor de informatie momenteel zeer onvolledig is; 
• Grensoverschrijdende opleiding en tewerkstelling;
• Onderwerpen i.v.m. de energietransitie, met name de luchtkwaliteit.

HOOGTE-
PUNT

9 februari 2021
150 personen namen deel aan het webinar van het Piver-netwerk (platform 
voor informatie over en promotie van de studies in de Région Hauts-de-France) 
over grensoverschrijdende data. Tijdens deze bijeenkomst werd gewezen op 
de grote verscheidenheid aan projecten (al dan niet in het kader van Interreg) en 
studies waarbij gegevens worden opgezocht, verzameld of geproduceerd om de 
grensoverschrijdende regio beter te bevatten. De Brexit en de Covid-19-crisis, die nu 
al maandenlang ons leven beheersen, hebben ook een grote impact op het dagelijkse 
leven van de grensbewoners. 

De grensoverschrijdende leefgebieden hebben DATA – het nieuwe alomtegenwoordige 
zwarte goud – nodig om zichzelf te ontwikkelen en om aan de grensoverschrijdende 
behoeften te voldoen:
• de behoeften van de burgers die in deze zeer bijzondere regio’s wonen en voor 

wie realtime informatie nuttig is;
• de behoeften van de verkozen die het overheidsbeleid uitstippelen en 

uitvoeren, en voor wie geactualiseerde gegevens een hulpmiddel zijn bij het 
besluitvormingsproces;

• de behoeften van Europa, dat zijn programma’s wil organiseren op voor de 
burgers relevante niveaus.

 
Alle dagelijkse grensoverschrijdende activiteiten kunnen aan de hand van gegevens 
benaderd worden: gezondheid, recreatie, voorlichting, opleiding, werkgelegenheid, 
mobiliteit enz. 

Voor een relevante 360°-aanpak hebben de diplomatieke adviseurs van de Prefect 
van Hauts de France en van het Vlaams Gewest gewezen op de nood aan een politiek 
gedragen samenwerking tussen Vlamingen, Walen en Fransen, waarvoor de nodige 
middelen inzake aansturing worden voorzien. Transparantie en interoperabiliteit 
moeten worden gewaarborgd, evenals de kwaliteit van de processen voor de 
productie van die gegevens.

Het Agentschap heeft meegewerkt aan de organisatie van het evenement en aan de 
uitwerking van de conclusies hiervan.
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HUMAN
RESOURCES

BEHEER VAN DE EGTS
Contact :
Nathalie
Inglebert

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai maakt de brug 
tussen het lokale niveau, Europa en de burgers, en is dé 
referentie voor grensoverschrijdende samenwerking. 
De samenwerk en da acties worden meer en meer 
transversaal. Het Agentschap smeedt banden en bouwt 
bruggen tussen de drijvende krachten van de regio: 
ondernemers, politici, instellingen, verenigingsleven, 
scholen, … Het Agentschap vergemakkelijkt het 
dagelijkse leven van de burgers, formuleert voorstellen, 
draagt bij aan veranderingen of zet zelf veranderingen 
in gang tussen de actoren van de Frans-Belgische 
grensregio. 

Een team met acht medewerkers staat ten dienste van 
de Eurometropool: vier medewerkers met de Belgische 
nationaliteit (twee Vlamingen en twee Walen) en vier 
medewerkers met de Franse nationaliteit.

Het team kende enkele wijzigingen in 2021:

28/02/2021: vertrek van mevrouw Inês MENDES, 
Coördinatrice.

Inês MENDES ging aan de slag bij de vzw Culture.Wapi als 
directrice en facilitatrice. Ze werd vervangen door mevrouw 
Léa DUHEM, die op 01/04/2021 in dienst is getreden. 

31/12/2021: overplaatsing van de heer Frédéric 
MAQUET. 

Frédéric MAQUET had nog een administratieve band met 
de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai wegens zijn statuut 
als Frans territoriaal ambtenaar. Nadat hij door de MEL was 
aangeworven voor de functie van diensthoofd Projecten, 
Exploitatie en Beheer van sportaccommodaties, maakte 
zijn overplaatsing het mogelijk die administratieve band te 
verbreken.

Het Agentschap onthaalde in 2021 eveneens verschillende 
stagiairs: 

Alexandre BOISSERIE van 31/01/2021 tot 02/04/2021: 
observatiestage.

Ninon PAULISSEN van 01/03/2021 tot 31/05/2021 & van 
01/07/2021 tot 31/07/2021: ondersteuning en opvolging in 
het kader van de Europese Burgerruimte en het Forum van 
het Maatschappelijk Middenveld.

Chloé GHELDOF van 01/06/2021 tot 31/08/2021: 
ondersteuning en opvolging in het kader van de Europese 
Burgerruimte, het Blauwe Park (Summer Schools) & 
ontmoetingen tussen grensgemeenten.

Een groep van 3 studenten: Eugénie LECLERC- 
Romane AUBERTIN & Léa GRANDPIERRE van 
13/09/2021 tot 17/012/2021: oplijsten en analyseren van de 
grensoverschrijdende knelpunten, de grensoverschrijdende 
effecten van projecten op het milieu.

Léonie VANDEVILLE sinds 23/11/2021: opmaken van 
een verslag over “MOBILITEIT – BEREIKBAARHEID – 
INFRASTRUCTUUR – DIENSTEN – COMMUNICATIE – 
STRATEGIE”.

BE
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DE VOORZIENE MIDDELEN IN DE BEGROTING 
2021 ZIJN NAGENOEG VOLLEDIG GEBRUIKT. 
DE DOELSTELLINGEN ZIJN BEREIKT MET HET 
HANDHAVEN VAN DE PERSONEELSKOSTEN EN HET 
VERSTERKEN VAN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE 
ACTIES. DIE ACTIES ZIJN GERICHT OP DE 
ONTWIKKELING VAN DE EUROMETROPOOL AAN 
DE HAND VAN 3 ASSEN: DUURZAAM, SOLIDAIR EN 
INNOVATIEF. DIT KADERDE BINNEN DE STRATEGIE 
“EUROMETROPOOL 2.0”..

  

De begroting 2020 werd uitgevoerd overeenkomstig de 
ramingen, aangezien het hele budget werd opgebruikt. Gelet 
op de Administratieve Rekening geven de uitgaven van het 
boekjaar 2020 een investeringsoverschot ten belope van 
15.275,51 euro en een werkingsoverschot ten belope van 
31.032,31 euro, hetzij een uitvoeringsoverschot 2020 ten 
belope van 46.307,82 euro. 

De Oorspronkelijke Begroting 2021 respecteert het principe 
van het begrotingsevenwicht krachtens artikel L 1612-14 van 
het Franse Code général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
Dit heeft tot gevolg dat gelijkwaardige uitgaven moeten worden 
ingeschreven onder de ontvangsten die opgenomen zijn in de 
sectie Investeringen en in de sectie Werking. 

De totale begroting van de Eurometropool voor het boekjaar 
2021 ten belope van 1.734.841,15 euro is als volgt 
samengesteld:

1 542 662.12 €    WAT WERKINGSONTVANGSTEN
    EN -UITGAVEN BETREFT 

   192 179.03 €    WAT INVESTERINGSONTVANGSTEN
    EN -UITGAVEN BETREFT 

Het grootste deel van de ontvangsten bestaat uit de 
partnerbijdragen, die – sinds 2011 – 1.265.397 euro 
bedragen. Europese fondsen voor participatie in de projecten 
vervolledigen deze rubriek.

De begroting 2021 werd uitgevoerd overeenkomstig de 
ramingen, aangezien het budget nagenoeg volledig werd 
opgebruikt. Gelet op de Administratieve Rekening 2021 geven 
de uitgaven van het boekjaar een uitvoeringsoverschot 2021 
ten belope van 51.702,75 euro (werkingsoverschot ten belope 
van 38.491,80 euro en een investeringsoverschot ten belope 
van 13.210,95 euro).

Zo werden, ondanks de Covid-19-crisis, bijna alle kredieten 
aangewend voor de versterking van de grensoverschrijdende 
acties die gericht zijn op de ontwikkeling en consolidatie van 
de Eurometropool rond een duurzaam, solidair en innovatief 
leefgebied in het kader van de strategie “Eurometropool 2.0”.

WERKINGSUITGAVEN 2021

INVESTERINGSUITGAVEN 2021

54.65 % HR

16.85 % Communicatie projecten, 
 evenementen, studies

17.84 % Dagelijks beheer (simultane en 
 schriftelijke vertaling, overschrijving/
 huren en lasten van de gebouwen/
 toebehoren, documentatie, 
 reproductie)

07.36 % Uitrusting

03.31 % Zelffinanciering (écritures d’ordre)

43.84 % Immateriële vaste activa 
 (webtools, licenties …)

40.92 % Materiële vaste activa (materiaal)

24.55 % Financiële vaste activa
 (waarborg kantoor)

03.03 % Onvoorziene uitgaven
 (afhankelijk van de behoeften)

FINANCIËN
BEHEER VAN DE EGTS

Contact :
Nathalie
Inglebert

• Een Administratieve Rekening (AR): Balans van het boekjaar. 

• Een Jaarrekening (JR): de comptable public stelt een 
jaarrekening op die een overzicht geeft van de budgettaire 
verrichtingen op het vlak van uitgaven en inkomsten; 
de voorstelling hiervan is vergelijkbaar met die van de 
administratieve rekening.

• Eventueel een of meer Beslissingen tot Wijziging (BW): 
tijdens deze financiële cyclus en indien nodig kan de begroting 
tijdens de bijeenkomsten van de statutaire instanties worden 
aangepast door middel van Beslissingen tot Wijziging (BW).

Het Oriënterend Begrotingsdebat en het voornemen om de 
grensoverschrijdende acties te versterken die gericht zijn op 
de creatie van de 3 leefgebieden werden vertaald naar de 
Oorspronkelijke Begroting 2021 van de Eurometropool Lille-
Kortrijk-Tournai.  

Volgens de kalender die samen met de Comptable du Trésor 
werd vastgelegd, kon het begrotingsjaar 2020 worden 
afgesloten en konden de resultaten vanaf de Oorspronkelijke 
Begroting 2021 worden geïntegreerd. 

N.a.v. het begrotingsjaar 2020 kwamen overschotten vrij 
ten belope van 141.179,03 euro voor Investeringen en 
224.265,54 euro voor Werking. Die overschotten worden 
opgenomen onder de ontvangsten van de respectieve 
secties van de Oorspronkelijke Begroting 2021. 

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai heeft de 
structuur van een syndicat mixte ouvert; daardoor 
wordt haar begroting bepaald door de regels van de 
Franse openbare boekhouding (comptabilité publique 
française) “M14”. Die maakt een onderscheid tussen 
werkingskosten en investeringskosten. De Franse 
openbare boekhouding realiseert afschrijvingen en 
provisies en beheert vermogensrechtelijke verrichtingen. 
Ter ondersteuning van documenten zoals de begroting, 
stelt de openbare boekhouding “M14” documenten 
op zoals mandats (uitgaven) of titres de recettes 
(inningsopdrachten). Daarnaast worden aan de hand van 
deze boekhouding de rekeningen geanalyseerd, met als 
doel de beleidsmakers te informeren en de diensten te 
helpen met het beheer van hun begroting. 

De belangrijkste principes van de openbare boekhouding 
M14 zijn: 

• Het principe van de jaarperiodiciteit: het boekjaar valt 
samen met het kalenderjaar, mits enkele aanpassingen; 

• Het principe van de universaliteit: de uitgaven en de 
inkomsten worden niet bestemd, behoudens afwijkingen; 

• Het onderscheid tussen ordonnateurs en comptables: de 
ordonnateur is verantwoordelijk voor de administratie en 
schrijft de financiële verrichtingen voor, terwijl de comptable 
de penningmeester is die, na controle van de regulariteit, de 
boekhoudkundige verrichtingen uitvoert. 

De begroting van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai 
volgt een budgettaire cyclus bestaande uit: 

• Een Oriënterend Begrotingsrapport (OBR) en Oriënterend 
Begrotingsdebat (OBD): Het OBD heeft als doel de 
participatieve democratie te versterken door binnen de 
Algemene Vergadering een debat tot stand te brengen over 
de prioriteiten en evoluties van de financiële situatie van de 
openbare instantie. Dit debat wordt gevoerd op basis van 
het OBR. Deze manier van werken zorgt voor een betere 
informatie aan de Algemene Vergadering. Het geeft de 
verkozenen eveneens de kans hun stem te laten horen over 
de financiële situatie van hun openbare organisatie. 

• Een Oorspronkelijke Begroting (OB): raming inkomsten en 
uitgaven overeenkomstig de projecten en acties die door de 
Algemene Vergadering werden vastgelegd. 

• Een Aanvullende Begroting (AB) waarin de resultaten van 
het jaar N-1 zijn verwerkt voor het geval ze niet konden 
worden opgenomen in de Oorspronkelijke Begroting.
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04.10.21 :  ALGEMENE VERGADERING ONDER HET 
VOORZITTERSCHAP VAN RUDY DEMOTTE (BE-WALL)
De volgende thema’s werden besproken: 

• Verwelkoming van de nieuwe vertegenwoordigers,
• Verkiezing van het Bureau en van de voorzitter (BE-VL): 

Jean de Bethune,
• Summer school van het Blauwe Park “Een Blauwe 

Ruimte in transitie”,
• Opvolging van de 1ste territoriale bijeenkomst met de 

grensgemeenten (14.9.21),
• Resultaat van de expertise b-solutions m.b.t.: 

“Grensoverschrijdende mobiliteit van werkzoekenden 
die een beroepsopleiding volgen: toegankelijkheid in 
opleidingscentra en bedrijven”,

• Balans van een jaar voorzitterschap,
• Kleine wijziging van de statuten (maatschappelijke zetel).

06.12.21 :  ALGEMENE VERGADERING ONDER HET 
VOORZITTERSCHAP VAN JEAN DE BETHUNE (BE-VL)
De volgende thema’s werden besproken: 

• Voorstel en goedkeuring van een gemeenschappelijk 
Memorandum van de drie EGTS’en aan de Frans-
Belgische grens, ter attentie van het toekomstige Franse 
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie,

• Oriënterend Begrotingsrapport (OBR), gevolgd door het 
Oriënterend Begrotingsdebat 2022 (OBD),

• Europese Burgerruimte,
• Verhuizing van het Agentschap.

IN 2022OPMERKELIJKE INITIATIEVEN

Kleine wijziging van de statuten
Op 4 oktober 2021 keurde de Algemene Vergadering het nieuwe 
adres van de maatschappelijke zetel van de EGTS goed. De 
maatschappelijke zetel is voortaan gevestigd op het volgende 
adres: 2, boulevard des Cités Unies 59040 Lille Cedex.

De statuten van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai kunnen 
online geconsulteerd worden.

Nieuw voorzitterschap in oktober 
2022 met de verkiezing van een 
Franse voorzit(s)ter voor een periode 
van twee jaar.

STATUTAIRE
       ORGANEN

BEHEER VAN DE EGTS
Contact :
Séverine
Flahault

De statutaire organen van de EGTS Eurometropool staan 
in voor de voorbereiding, bespreking en aansturing van 
haar werkzaamheden via de acties van het Agentschap 
van de Eurometropool. Het Agentschap smeedt banden 
en bouwt bruggen tussen de actoren, de inwoners en 
de “gebruikers” van de Eurometropool-regio.

Het Bureau is samengesteld uit 32 vertegenwoordigers 
van de 14 stichtende leden van de EGTS. De Algemene 
Vergadering bestaat uit 84 vertegenwoordigers 
(waaronder de leden van het Bureau).

HOOGTE-
PUNTEN

22.03.21 : ALGEMENE VERGADERING OP 
WERELDWATERDAG, ONDER HET VOORZITTERSCHAP VAN 
RUDY DEMOTTE
De volgende thema’s werden besproken: 

• Voortgang van het grensoverschrijdend overleg over het 
doorgaand vrachtwagenverkeer in de Eurometropool,

• Actualiteit m.b.t. de luchtkwaliteit (protocol voor het 
beheer van vervuilingspieken en Transf’Air),

• Voorbereiding van de bijeenkomsten voor lokaal overleg 
en de behoefte aan DATA,

• Begroting van de Eurometropool (jaarrekening, 
administratieve rekening en Oorspronkelijke Begroting 
2021),

• Interventie van de voorzitter van het Forum over de 
specificiteit van de bewoners van de grensoverschrijdende 
regio en een webinar over de grensoverschrijdende 
cultuur,

• Grensoverschrijdende televisie-uitzendingen (in mei 2021).

28.06.21 : BUREAU ONDER HET VOORZITTERSCHAP VAN 
RUDY DEMOTTE

De volgende thema’s werden besproken:

• Grensoverschrijdende tewerkstelling (b-solutions; 
heropstart van de werkzaamheden van de SGAR-groep),

• Voorstelling van de studie “Grensoverschrijdende 
fietsverbindingen in de Eurometropool”,

• Deelname aan de Conferentie over de toekomst van 
Europa & de Europese Burgerruimte,

• Het Blauwe Park en cultuur.
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Het team van het Agentschap van de Eurometropool. 
Van links naar rechts: Catherine, Loïc, Ira, Léa, 
Romain, Nathalie R., Séverine. Rechtsboven : 
Nathalie I. Foto: Bart Noels.

HET TEAM VAN HET AGENTSCHAP, 
TOT UW DIENST !

CATHERINE, IRA, LÉA, LOÏC, NATHALIE I.,
NATHALIE R., ROMAIN & SÉVERINE
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