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memorandum
Een document ter attentie van het Franse Voorzitterschap van de Raad van de
Europese Unie. Zodra hij de fakkel van het Voorzitterschap had overgenomen,
wilde Jean de Béthune de samenwerking met de partners versterken. Op basis
van die verschillende gesprekken en de opgedane ervaring van de EGTS’en heeft
het Agentschap een Memorandum opgesteld, dat officieel werd voorgesteld op de
Algemene Vergadering van 6 december 2021.
Een collaboratief werk. Dit Memorandum werd besproken en medeondertekend
door de voorzitters van de drie EGTS’en aan de Frans-Belgische grens (GECT West
Vlaanderen-Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale & GECT Parcs Naturels Européens
des Plaines Scarpe Escaut). Het werd bezorgd aan de Franse autoriteiten die
verantwoordelijk zijn voor het Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie,
alsook aan de Belgische autoriteiten.
Gepland: thematische fiches. Naar aanleiding van het Memorandum werden
10 thematische fiches over prioritaire onderwerpen gecoördineerd, opgesteld,
nagelezen en vertaald. Daarnaast organiseert het Agentschap op 20 september
2022 een bijeenkomst tussen de partners en actoren om samen na te denken over
gezamenlijke projecten voor het volgende Interreg-programma.

EUROPESE
BURGERRUIMTE
In oktober 2021 lanceert de Eurometropool een nooit eerder gezien initiatief in Europa: de Europese
Burgerruimte, een unieke en experimentele ruimte voor dialoog tussen de burgers en leden van de Europese
instellingen. Dit initiatief staat in het teken van participatie en hanteert een ludieke en informele formule. Het
heeft tot doel bruggen te bouwen tussen de burgers en Europa, de burgers beter te begrijpen en centraal te
plaatsen binnen een nieuw bestuurlijk kader.
Voor 2022 zijn er drie bijeenkomsten gepland. De eerste bijeenkomst vond plaats op 25 mei 2022 en ging over
milieu en ecologie. Op de tweede bijeenkomst van 8 september stond de volgende vraag centraal: “Hoe kunnen
we een aantrekkelijke Eurometropolitane intermodaliteit ontwikkelen?”. De derde bijeenkomst is voorzien voor
7 december. Op die laatste bijeenkomst zal een interventie van burgers in het Europees Parlement worden
voorgesteld, teneinde het project en verschillende voorstellen nader toe te lichten.
“Laten we het over Europa hebben … “. Dat is het doel van de website Let’s Talk about EU. De website is
beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels en geeft duiding bij de Europese Unie, de werking ervan, de
belangrijkste debatten, enz. aan de hand van reeds bestaande korte video’s. “Heb je 5 minuutjes? Kom, we
leggen het je uit!”
“Gaan we een koffie drinken?” Eén keer per maand interviewen twee leden van het Agentschap een
vertegenwoordiger van de Europese instellingen. Deze korte en informele formule belicht het menselijke aspect
achter de instellingen: het is een gelegenheid om de werking van de EU beter te begrijpen en de passies van
leden van het Europees Parlement, diplomatieke vertegenwoordigers, enz. te ontdekken.

CULTUUR

De culturele actoren komen regelmatig bijeen in het kader van activiteiten en werkgroepen.
Een Cultuuratelier voor de professionele actoren van de regio. Het Cultuuratelier, georganiseerd op 14 oktober
2021 in Roubaix, bracht 30 culturele actoren samen. Ecologie, duurzaamheid en toerisme vormden de rode draad
van het atelier. Het evenement bestond uit 4 rondetafelgesprekken: erfgoed als instrument voor kruisbestuiving;
educatieve en participatieve acties; creatieve jongeren en opkomende talenten; grensoverschrijdende evenementen.
Een stuurgroep (8 personen) coördineert het Cultuuratelier en zorgt voor de continuïteit en relevantie ervan.
HOUR CULTURE, hét culturele evenement. HOUR CULTURE is een gelegenheid voor de culturele actoren van de
Frans-Belgische regio om elkaar te ontmoeten, nieuwe plekken te ontdekken en van gedachten te wisselen over
cultuur. De achtste editie vond plaats op 24 maart 2022 in het Heuvelland, met een bezoek aan Westanglia vzw.

het blauwe park
Feest in de Eurometropool: een groot succes! Op 20, 21 en 22 mei 2022
namen meer dan 1500 mensen deel aan de eerste editie van het evenement
“Feest in de Eurometropool”. Dit feestelijke en 100% grensoverschrijdende
weekend, georganiseerd in samenwerking met L’Aéronef (Lille), Wilde Westen
(Kortrijk), La Petite Fabriek (Froyennes-Tournai) en de stad Tournai, stond in het
teken van cultuur en het Blauwe Park. Op het programma: muziek, animaties,
fietsen, tentoonstellingen, markten enz.
Op stap met de BlueWalks. Elk jaar organiseert het Agentschap de BlueWalks:
een tiental 100% gratis, tweetalige en begeleide grensoverschrijdende
wandelingen. Het is de ideale gelegenheid om in de vier uithoeken van onze
Frans-Belgische regio het erfgoed, de natuur en de fauna en flora te (her)
ontdekken. In 2022 vonden tussen juni en september 10 wandelingen plaats.
Ook in 2023 worden er opnieuw BlueWalks georganiseerd.
Wereldwaterdag. In het kader van Wereldwaterdag op 22 maart werd een
grensoverschrijdende uitzending gemaakt. Deze uitzending, gefilmd op
een boot in Wambrechies, is opgebouwd rond 3 rondetafelgesprekken met
deskundigen uit onze regio, die het hebben over biodiversiteit, ruimte voor
water en ruimte voor natuur. Hebt u de uitzending gemist? Geen paniek: de
uitzending kan bekeken worden op het YouTube-kanaal van de Eurometropool.
De Blauwe Ruit Bike Tour in 2023. Dit sportieve en gezinsvriendelijke
evenement, georganiseerd in samenwerking met het Comité Grand Lille en
Club Gagnants, is gepland voor 2023. Op het programma: fietstochten van
verschillende afstanden, ontdekking van onze cultuur, hapjes en drankjes! In
afwachting kunnen de burgers de Blauwe Ruit en zijn 90 km aan fietspaden
verder ontdekken.
6 gemeenten voor het Scheldefeest. De Eurometropool stond in voor
de coördinatie en verzorgde de communicatie-tools (uitnodiging, pers,
programma) voor dit evenement dat plaatsvond op zondag 11 september
2022. Samen met de Erfgoeddagen in Wallonië en Open Monumentendag in
Vlaanderen is dit evenement de ideale gelegenheid om het erfgoed, lokale
producten, kunst en cultuur in de kijker te zetten.

HOGER ONDERWIJS
Een groep actoren 2.0. Tussen januari en maart 2022 nam het Agentschap van de Eurometropool contact op met
verschillende actoren van de actiegroep Hoger Onderwijs om een tripartite stuurgroep te vormen. Hun missie: de
nieuwe actiegroep ‘Hoger Onderwijs’ een impuls geven en de krachtlijnen van de werking vastleggen. Tijdens
verschillende vergaderingen werden het kader en het tijdschema voor de doorstart van de groep vastgelegd.
En verder? Tijdens een eerste bijeenkomst op 20 mei 2022 werd de basis gelegd voor toekomstige acties en werd
gepeild naar de wensen van de deelnemers met het oog op een grotere efficiëntie. Het is de bedoeling de groep
in september 2022 te herlanceren.
Een eerste evenement is gepland op 1 december 2022.

werk & opleiding

Het Agentschap is verder betrokken geweest bij de Interreg-projecten
Grenzeloos Tewerkstellen en Grenzeloos Competent.

Grenzeloos Competent

7 sensibiliseringsvideo’s. In het kader van het project Grenzeloos Competent
produceerde het Agentschap verschillende korte video’s om mensen te
sensibiliseren en aan te moedigen om aan de andere kant van de grens te
gaan werken. Die video’s zijn sinds eind december 2021 terug te vinden op het
YouTube-kanaal van het project alsook op de website van de Eurometropool.
“Foto’s” van de knelpuntsectoren. Het Agentschap stond in voor de opmaak
van documenten betreffende de observatie van de werkgelegenheidssectoren
(“sectorale foto’s”) van het project Grenzeloos Competent.
Er werd ook een analyse van de mobiele gegevens gemaakt om de stromen
van grensarbeiders beter te begrijpen. Mede onder impuls van het Agentschap
werd een beroep gedaan op een tweede telecomoperator om een beeld te
krijgen van de stromen tussen Frankrijk en België. Die analyse is beschikbaar
op de website van het project.

Grenzeloos Tewerkstellen

Afsluiting van het project. Na vijf jaar intense samenwerking vond op 23
november 2021 het slotevenement van Grenzeloos Tewerkstellen plaats. De
website van het project blijft beschikbaar en zal op regelmatige basis worden
geactualiseerd. www.grenzeloos-tewerkstellen.eu/

Act’Emploi

Afsluiting van het project in juni 2022. De promotie van de instrumenten die
werden ontwikkeld om de werknemers in de zorgsector beter op te leiden,
wordt voortgezet. Voorbeelden van instrumenten: kaartspellen, specifieke
koffertjes, app’s, spelletjes, een geconnecteerd appartement enz.
Een Frans-Belgische werkgroep over grensoverschrijdend werk.
De Préfecture du Nord had deze groep in juni 2021 opnieuw opgestart.
Het Agentschap heeft op grond van zijn observaties in het kader van de
projecten waaraan het heeft meegewerkt, nuttige bijdragen geleverd voor
de werkzaamheden en deelgenomen aan de vergaderingen. Er werden drie
groepen georganiseerd: bemiddeling (ten behoeve van de werkzoekende en
de werkgever), governance en observatie. Doel: op korte, middellange en lange
termijn een grensoverschrijdende samenwerking inzake werkgelegenheid
organiseren.

BIJEENKOMSTEN VOOR
LOKAAL OVERLEG
De Eurometropool heeft de Bijeenkomsten voor lokaal overleg nieuw leven
ingeblazen onder impuls van een Franse animator (Hélène Moeneclaey,
vicevoorzitster van de MEL en de Eurometropool) en twee Belgische coanimatoren (een Vlaming en een Waal).
Twee formats voor de bijeenkomsten voor lokaal overleg. De territoriale
bijeenkomsten zijn gericht op de 23 grensgemeenten van de MEL en België
(14 september 2021, 6 oktober 2022). De grensoverschrijdende dialogen
zijn gericht op kleine groepen gemeenten, via videoconferentie, gedurende
één uur (9 december 2021, 16 juni 2022, 24 november 2022).
Een opvolgingstabel voor grensoverschrijdende kwesties. Aan de hand
van die tabel kunnen alle grensoverschrijdende kwesties die door de Franse
en Belgische burgemeesters aan de orde werden gesteld, zoals mobiliteit,
ruimtelijke ordening, overlast, veiligheid, bestuur, communicatie, enz.,
worden behandeld.
Instrumenten en contacten die ter beschikking worden gesteld van de
burgemeesters van de Franse en Belgische grensgemeenten. Informatie
over vervoer, werk, afval alsook thematische fiches zijn voor iedereen
toegankelijk via een gedeeld platform.
Het Agentschap heeft een Frans-Belgische gids ontwikkeld om de werking
van de instellingen aan weerszijden van de grens te verduidelijken. Deze
geïllustreerde en educatieve gids is beschikbaar op de website van de
Eurometropool.

FORUM

Enkele cijfers: 2 plenaire zittingen en 8 bijeenkomsten van het Bureau van het Forum sinds begin 2022.
Forum x Voorzitterschap: een primeur! De Voorzitter van de Eurometropool had de leden van het Forum nog
nooit tijdens de plenaire zitting ontmoet. Op 23 februari 2022 werd in Moeskroen een bijeenkomst georganiseerd
met Jean de Bethune. De Voorzitter lichtte het Memorandum toe.
Een subjectieve kaart van de Eurometropool-regio om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen op
het terrein. De leden van het Forum zijn op 19 mei, 23 juni en 22 september 2022 bijeengekomen om aan
die subjectieve kaart te werken. De kaart is niet gebaseerd op “reële” gegevens, maar op de indrukken van
de bewoners van de regio (herinneringen, verhalen, indrukken, overtuigingen ...). De kaart is het perfecte
instrument om het samenleven binnen een diverse grensoverschrijdende regio te visualiseren.

mobiliteit
Creatie van een netwerk van lokale actoren rond concrete projecten.
Het Agentschap bracht de stakeholders bijeen brengen in het kader van
het grensoverschrijdende tramproject (MEL/Mouscron), het toekomstige
fietsplan van de MEL, een bijeenkomst over parkeerterreinen voor
vrachtwagens (Mouscron) en de oproepen tot het indienen van fietsprojecten
van de verschillende deelregio’s. Via onze communicatiekanalen werden ook
meerdere openbare onderzoeken aan het grote publiek kenbaar gemaakt.
Focus op de fietsplannen van de drie deelregio’s. Aan de leden van
de actiegroep Mobiliteit en aan de leden van het fietsatelier werden
specifieke vergaderingen voorgesteld over deze kwesties en de mogelijke
cofinancieringsmiddelen in de drie deelregio’s (Département du Nord/MEL/
Région Hauts de France/Wallonië/Vlaanderen-provincie West-Vlaanderen).
Het doel was om de actoren van de drie deelregio’s in te lichten over de
huidige situatie en de werking van elke deelregio inzake fietsbeleid.
Hoe zit het met het Blauwe Park? Op het vlak van fietsen wil de
Eurometropool het fietspotentieel van het Blauwe Park in de verf zetten
door te focussen op de zachte mobiliteit binnen dit blauwgroene netwerk.
Het doel bestaat erin het gemengde gebruik van de fiets voor dagelijkse
en recreatieve doeleinden aan te moedigen door een grensoverschrijdende
verbinding van fietspaden en fietssnelwegen aan de Frans-Belgische grens.
Bijeenkomsten over Franse en Belgische fietsverbindingen. Deze
bijeenkomsten brachten actoren (meer bepaald grensgemeenten) samen
om in gezamenlijk overleg verbindingen uit te denken. De Eurometropool
trad daarbij op als facilitator en begeleider van het denkproces.
Een korte studie over grensoverschrijdende mobiliteit. Deze studie,
uitgevoerd door een studente, had betrekking op de zone Menen-HalluinComines-Warneton en leverde interessante gegevens op.
Het Agentschap heeft ook meegewerkt aan de actualisering van het
contactenboek van de snelwegbeheerders in het Département du Nord,
Wallonië en Vlaanderen, en aan de eerste editie van de “mobiliteitsmarkt” in
Halluin, in mei 2022.
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