
 

FICHE 9 – PROJECT MAQUETTE MEMORANDUM 

 

Naam van het project: Lokale grensoverschrijdende relaties tussen grensgemeenten 
in Frankrijk en België (Bijeenkomsten voor lokaal overleg Gemeenten + openbare 
organisaties + maatschappelijk middenveld) 

 

Belgische partners De federale Staat 

Vlaamse partners Vlaams Gewest 

Provincie West-Vlaanderen 

Leiedal 

WVI 

Franse partners Staat (Préfecture du Nord, SGAR) 

Région Hauts de France 

Département du Nord 

MEL/Communauté urbaine de Dunkerque /Valenciennes Métropole 

 

Waalse partners Waals Gewest 

Fédération Wallonie-Bruxelles 

Provincie Henegouwen 

IDETA  

IEG 

 

Link met de Europese programma's OP 6 - Een beter, op Interreg-samenwerking gebaseerd bestuur 

Os 6.1: Versterking van de institutionele capaciteit van 

overheidsinstanties, met name die welke belast zijn met het beheer 

van een bepaald gebied, en van de belanghebbenden  

OS 6.2: Verbetering van de efficiëntie van het openbaar bestuur 

door de bevordering van de juridische en administratieve 

samenwerking en de samenwerking tussen burgers, actoren van 

het maatschappelijk middenveld en instellingen, met name om 

een oplossing te vinden voor juridische en andere obstakels in 

grensregio's 

  

Doel: 

 

De huidige samenleving roept op om meer aandacht te besteden aan zeer lokale, menselijke en solidaire 

problemen. Gemeenten, met hun eerste verkozen vertegenwoordiger (burgemeester), spelen een essentiële rol 

ten aanzien van hun inwoners: ze vormen de dichtstbijzijnde, meest concrete verankering voor hun dagelijks leven. 

Wat is er natuurlijker dan in de eigen gemeente of zo dicht mogelijk bij die gemeente antwoorden te vinden op de 

vragen die men zich stelt en uiting te kunnen geven aan de keuzes die men maakt voor zijn leefgebied? Ook al is 

het internet een fantastisch instrument, toch geeft het niet op alle vragen een antwoord en is het niet het internet 

alleen dat het menselijk netwerk vormt. 

   

Co-constructie & Animatie van het grensoverschrijdende leefgebied: 

 

1.     Het lokale overleg omkaderen om problemen te ontmijnen en lokale gezamenlijk grensoverschrijdende 

projecten op te zetten die in aanmerking komen voor Europese fondsen (Interreg/microprojecten)    

2.     Voor zover als nodig de grensoverschrijdende bijeenkomsten voor lokaal overleg voortzetten om de 

gemeenten actoren van hun (grensoverschrijdend) bestaan te maken door hen toe te staan samen met de 

geschikte actoren de relevante instrumenten te verwerven, te gebruiken of zelfs te produceren om hun rol 

in het dagelijks leven te kunnen spelen.   

3.     Voorzien in één of meer (fysieke, vaste en/of ambulante) referentieplaatsen in Frankrijk en België.  
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Waarom: 

Deze moeilijkheden op het terrein oplossen in het kader van een solidair, duurzaam en innovatief 

grensoverschrijdend leefgebied: 

• De Burgemeesters zijn machteloos in het licht van de grensoverschrijdende problemen waarmee 

ze worden geconfronteerd (verschillende soorten ondersteuning is nodig: juridisch, Europees enz.). 

• Moeilijkheden voor de gemeenten (en intercommunales) om de verschillende regelgevingen te kennen 

of te beheren 

= dit alles leidt tot onbegrip, conflicten, belemmeringen, projecten die niet gecoördineerd of onderling 

afgestemd zijn, discontinue infrastructuren enz. 

• Europa maakt het gemakkelijk om in verschillende Europese landen te werken of te wonen, maar de 

administratieve, fiscale, familiale en sociale obstakels bezorgen mensen die van woonplaats 

veranderen, vaak heel wat kopzorgen: Frans-Belgische (grens)werknemers zijn hierop geen 

uitzondering. 

 

Hoe: 

 

Actie 1: Gemeenten, ambtenaren en het maatschappelijk middenveld ondersteunen  

1. Juridische en administratieve ondersteuning organiseren voor projecten in de grensregio: 

bijvoorbeeld, openbare onderzoeken mogelijk maken waaraan iedereen kan deelnemen (FR of BE), in 

beide talen; ondersteuning van gemeenten door geschikte specialisten om tegenstrijdige problemen te 

voorkomen (op Europees niveau, op niveau van de intercommunales enz.). 

2. De implementatie ondersteunen van een regelmatige en doeltreffende interactieve communicatie 

tussen de Franse en Belgische gemeenten en hun intercommunales … Samen met de gemeenten een 

voor hen bestemd (virtueel en/of fysiek) expertisecentrum creëren: referentiedocumenten, juristen 

enz., in beide talen.   

3. De in 2019 opgestarte bijeenkomsten voor lokaal overleg, die evolueren naar gelang van de 

behoeften, voortzetten:  

- Grensoverschrijdende dialogen: kleine groepen van gemeenten, per geografische sector  

- Territoriale bijeenkomsten: alle grensgemeenten, in aanwezigheid van actoren van het 

maatschappelijk middenveld 

4. Verderwerken aan de productie van nuttige instrumenten voor kennisuitwisseling, overleg en 

grensoverschrijdende informatieverstrekking ten dienste van de Franse/Belgische burgemeesters en van de 

grensbewoners: 

o De reeks FR-BE thematische fiches verder uitwerken als aanvulling op de in 2022 gepubliceerde 

gids over de Franse en Belgische instellingen en hun bevoegdheden. 

o Vergelijkingen per thema van de actoren in Frankrijk en in België (Vlaanderen/Wallonië) om de 

gids in de regio te verspreiden en om de verbanden tussen de actoren per deelregio en over de 

grenzen heen - als die bestaan - beter uit te leggen. 

 

Actie 2: De mogelijkheid bestuderen om een of meer (vaste of rondreizende) GRENSPUNT(EN) (“TOTEM-

plaatsen”) in te richten 

De mogelijkheid bestuderen om een of meerdere vaste en/of rondreizende “Frans-Belgische info- 

en adviesdiensten”  - derde plaatsen - in te richten waar informatie wordt verstrekt aan het grote 

publiek, waar grensoverschrijdende problemen van Franse en Belgische (zowel Franstalige als 

Nederlandstalige) burgers worden opgelost, waar de grensoverschrijdende regio wordt aangestuurd, 

waar gemeenten, Belgische en Franse ambtenaren en het maatschappelijk middenveld worden 

ondersteund, en waar aan co-creatie wordt gedaan. 

Een “Frans-Belgische info- en adviesdienst” naar het voorbeeld van het Frans-Duitse Infobest (hiervoor 

moet personeel worden opgeleid, zijn ruimten en performante netwerkinstrumenten nodig die de Frans -

Belgische grens overschrijden) 

 

Deze plek moet een referentieplek worden voor: 

- de aansturing van de actoren uit de grensregio met het oog op de totstandbrenging van een netwerk 

van grensoverschrijdende actoren; 

- het onthaal van het grote publiek om het te informeren, diensten te verlenen (administraties), en 

overleg, raadplegingen en co-constructie te bevorderen. 
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Er een TOTEMPLEK in de grensoverschrijdende regio van maken: voor en met de burgers. Deze plek 

zou ook een component “Europa” kunnen hebben (informeren, sensibiliseren, raadplegen).  

Aanspreekpunt EGTS (kan desgevallend wijzigen naargelang van de voortgang van de uitvoering)  

  

EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-

Tournai 

Séverine Flahault / Loïc Delhuvenne 

EGTS West-Vlaanderen/Flandre-

Dunkerque-Côte d’Opale 

 

EGTS Parc naturel européen Plaines 

Scarpe-Escaut 

 

  

Totale geraamde kost  € 520.000 

waarvan € 150.000/jaar (werking) 

Projectstructuur Werking (tweetaling personeel FR-NL) – 1 FTE  

 € 60.000 per jaar  

 

Werking waarvan aansturing: € 40.000/jaar 

 

Communicatie: € 400.000 

- waarvan € 50.000 voor informaticatools (ondersteunend platform) 

voor investering 

- waarvan € 30.000/jaar 

Juridische bijstand (juristen + studenten uit Frankrijk en België) 

€180.000/jaar 

Schriftelijke en simultane vertaling  

€ 10.000/jaar 

 

 

 

 


