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TIE COMMUNICATIE COMMUNICATIE CO
CATIE COMMUNICATIE COMMUNICATIE
UNICATIE COMMUNICATIE COMMUNICAT
+200 updates van de informatie over COVID: sinds maart
2020 actualiseert het Agentschap van de Eurometropool op
regelmatige basis haar overzicht van de Covid-maatregelen.
Raadpleegbaar voor iedereen om op de hoogte te zijn van de
geldende maatregelen aan beide zijden van de grens.
Een vernieuwde en frequentere nieuwsbrief: meer
afbeeldingen, minder tekst, meer hyperlinks en evenementen,
een hogere frequentie. Sinds april wordt de nieuwe Flash Info
driewekelijks verstuurd in plaats maandelijks.
Een website met een vernieuwd design: de vormgeving van
de website www.eurometropolis.eu werd in 2021 aangepast
om de informatie toegankelijker te maken, met een grotere
focus op relevante informatie voor de burgers.
Meer communicatie op de sociale media: de werkzaamheden
van het Agentschap en zijn partners wordt onder de
aandacht gebracht door regelmatige posts in het Frans en het
Nederlands, met een focus op korte, krachtige video’s.
Connect, grensoverschrijdende uitzendingen: in de maand
mei werden vier afleveringen uitgezonden, gemaakt in
samenwerking met de lokale televisiezenders (NoTélé, Focus
WTV, Wéo) en waarin specifieke onderwerpen (water, milieu,
gezondheid enz.) vanuit een grensoverschrijdende invalshoek
werden belicht.

ROPESE BURGERRUIMTE EUROPESE BU
IMTE EUROPESE BURGERRUIMTE EURO
RGERRUIMTE EUROPESE BURGERRUIM
Een unieke en experimentele ruimte voor dialoog
tussen Europa en de burgers: de Europese Burgerruimte,
ingehuldigde in oktober 2021, komt drie keer per jaar bijeen.
Die bijeenkomsten brengen 30 burgers (10 Walen, 10
Vlamingen en 10 Fransen) en 10 vertegenwoordigers van
de Europese instellingen samen om elkaar beter te
begrijpen, om van gedachten te wisselen en om specifieke
kwesties en problematieken aan de orde te stellen.
40 personen geïdentificeerd en gemobiliseerd om in 2022
deel te nemen aan de Europese Burgerruimte.
De website Let’s Talk about EU, een initiatief van het
Agentschap van de Eurometropool en een groep burgers,
geeft uitleg over de Europese Unie, hoe zij werkt, wat er leeft
... Het doel? Op laagdrempelige wijze informatie verstrekken
over deze instellingen, die vaak weinig bekend zijn.
Vrijwillige ambassadeurs: in 2021 zijn een dertigtal burgersvrijwilligers tien keer samengekomen om de Europese
Burgerruimte mee vorm te geven.

BLAUWE PARK HET BLAUWE PARK HE
UWE PARK HET BLAUWE PARK HET BL
BLAUWE PARK HET BLAUWE PARK HE
150 burgers voor de Blue Walks 2021: voor
het derde opeenvolgende jaar kenden deze 14
gratis, gegidste wandelingen een groot succes.
Deze excursies te voet, per fiets of met de boot
bieden de deelnemers de kans onze regio te
(her)ontdekken. Een 4de editie is momenteel in
voorbereiding.
De Blauwe Ruit is officieel open sinds 16 juli! Bij deze
gelegenheid hebben verschillende verkozenen en partners het
volledig afgewerkte en bewegwijzerde traject afgelegd.
Een duurzame markering van de Blauwe Ruit in de regio:
langs de fietslus werden drie blauwe kaders geplaatst, in
Zwevegem, Marquette-lez-Lille en Warneton. Deze kaders
focussen op ons erfgoed, landschap,… Zeven prototypes
zullen langs de Blauwe Ruit worden geplaatst, verspreid over
de drie deelregio’s. Er werd een catalogus en een portfolio
gerealiseerd.
De studenten staan centraal in de Summer School: begin
september hebben 21 studenten architectuur en stedenbouw
uit 11 landen gedurende 10 dagen 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.
Een gratis app leidt u langs de Blauwe Ruit
en waarschuwt u wanneer u in de buurt
bent van een bezienswaardigheid.

OBILITEIT MOBILITEIT MOBILITEIT MOB
IT MOBILITEIT MOBILITEIT MOBILITEIT
TEIT MOBILITEIT MOBILITEIT MOBILITE
Een studie om een beter beeld te krijgen van de
grensoverschrijdende fietsverbindingen voor dagelijks gebruik
en van de “recreatieve” verbindingen met de Blauwe Ruit.
Vereenvoudigde spoorverbindingen tussen Frankrijk en België:
sinds 1 februari staan de NMBS en de SNCF op één lijn: één
enkele tarifering en de mogelijkheid om tickets online te kopen.
Medeorganisatie van het grensoverschrijdend overleg over
doorgaand vrachtwagenverkeer, dat vier concrete voorstellen
heeft opgeleverd. Die voorstellen werden voorgelegd aan de
DREAL (Franse staat) in het kader van de onderhandelingen
tussen de partners.

OMETROPOOL HET FORUM VAN DE EURO
FORUM VAN DE EUROMETROPOOL HET F
HET FORUM VAN DE EUROMETROPOOL H
Een webinar over cultuur om de culturele uitdagingen beter te
begrijpen.
Streven naar een grotere wederzijdse kennis: in samenwerking
met de naburige EGTS’en werd een plenaire zitting
georganiseerd om van gedachten te wisselen
over het thema “Covid en burgerschap”.

UR CULTUUR CULTUUR CULTUUR CULTU
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CULTUUR CULTUUR CULTUUR CULTUUR
Hour Culture, ontmoetingen tussen professionele actoren
uit de culturele sector: in 2021 bracht de Eurometropool de
culturele actoren vier keer bijeen om hen de gelegenheid te
bieden elkaar beter te leren kennen en om enkele culturele
hotspots in de grensoverschrijdende regio te ontdekken: het
Musée de folklore in Mouscron, Bolwerk in Kortrijk, lille300O
in Lille en La Bonneterie in Leuze-en-Hainaut.
Een actief cultuuratelier: de laatste bijeenkomst in oktober
jongstleden bracht 40 actoren bijeen om het netwerk, de
communicatie en de activiteiten m.b.t. dit essentiële en
alomtegenwoordige thema verder te versterken. Er werden
verschillende werkgroepen opgericht, naar gelang van de
vraag en de behoefte van de culturele actoren.
‘Coup de cœur van de Eurometropool’ x Eurometropolis
News: videoportretten van inwoners van de regio die ons
meenemen op ontdekking van hun favoriete plekjes in de
Eurometropool.

IT & ECONOMIE LUCHTKWALITEIT & KR
NOMIE LUCHTKWALITEIT & KRINGLOOP
ALITEIT & KRINGLOOPECONOMIE LUCHT
Aerohelden: een zestigtal gezinnen uit de Eurometropool
werden gesensibiliseerd rond luchtkwaliteit. Gedurende 4
maanden namen ze vrijwillig deel aan dit ludieke en leerrijke
project om een aantal uitdagingen en oplossingen voor
luchtverontreiniging te ontdekken.
SignalAIR: twaalf gemeenten werkten vrijwillig mee aan een
experiment met een systeem voor het melden van atypische
atmosferische fenomenen.
De ‘Coup de cœur’-award van de Eurometropool voor de
circulaire mode werd toegekend aan Greendy Pact, een
boetiek voor het uitwisselen van tweedehandskledij in Lille.
Interventie tijdens het atelier ‘Respirer sans frontières’ in
het kader van de Europese week van steden en regio’s: de
Eurometropool stelt voor de burgers en de politici samen te
brengen om de uitdagingen inzake luchtverontreiniging in de
grensoverschrijdende regio aan te pakken.

PLEIDING WERK & OPLEIDING WERK &
OPLEIDING WERK & OPLEIDING WERK &
IDING WERK & OPLEIDING WERK & OPL
Betrokkenheid bij de Interreg V-projecten
: Grenzeloos Competent en Grenzeloos
Tewerkstellen om een betere toegang tot
werkgelegenheid en opleiding aan beide zijden
van de grens mogelijk te maken.
Een vitrine voor de promotie van de duurzame
bouwsector, ingehuldigd in Veurne: beroepen ontdekken en
meer te weten komen over ecologische bouwmaterialen.
Een YouTube-kanaal met video’s van de verschillende
tewerkstellingsprojecten (Interprojecten) over de uitgevoerde
acties.
7 video’s om mensen aan te moedigen aan de andere kant van
de grens te gaan werken: deze video’s worden momenteel
afgewerkt en 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.
Opvolging van de Interreg V-projecten
REQUAPASS en Act’emploi (bijstand aan
personen).
Juridische expertise dankzij het Europese
programma B-solutions over de problematiek inzake
de opleiding van werkzoekenden aan de andere
kant van de grens.

EENKOMSTEN VOOR LOKAAL OVERLEG
RLEG BIJEENKOMSTEN VOOR LOKAAL
TEN VOOR LOKAAL OVERLEG BIJEENKO
Eerste bijeenkomst van de 23 grensgemeenten (MEL-België)
op 14 september laatstleden. Het was de gelegenheid voor de
Franse en Belgische burgemeesters om elkaar te ontmoeten
en samen te discussiëren over uiteenlopende thema’s.
Een Frans-Belgische gids over de organisaties en hun
bevoegdheden werd door de partners van de EGTS
gevalideerd. Het document zal begin 2022 online worden
geplaatst.
Een partnerschap met het Agence de développement
et d’urbanisme de Lille métropole voor de creatie en de
ontwikkeling van nuttige dragers (kaart, thematische fiches,
enquête over de COVID-periode ...). Dit kadert binnen de
communicatie van de Eurometropool naar partners en burgers
toe.
Een Frans-Belgische gids over de milieueffecten van de
ruimtelijke inrichtingen binnen de regio is in voorbereiding.
De gemeenten van de Scheldevallei kwamen in 2021
verschillende keren samen. Doel: elkaar beter leren kennen,
van gedachten wisselen, het toerisme in de regio bevorderen
en een gemeenschappelijke communicatie
tot stand brengen.

