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Economie
Context (TWG Economie) :
•

In 2011 werd er een denktank opgericht rond de Seine-Schelde-verbinding en dit leidde in december tot de indiening van
het Interreg-project « Trans-port ».

•

Op hetzelfde moment werd er een innovatieplatform (agro-voeding-gezondheid, innoverende materialen textiel design,
beeldvorming en ICT, logistiek) opgestart met transversale diensten (financiering, projecten, expertise, internationale projectoproepen) voor de clusters.

•

Een andere prioriteit van de TWG is de uitbouw van een geïntegreerde arbeidsmarkt. Men ondersteunt voortaan dan ook het
project PIMEN_aan (voor een vlottere en meer duurzame integratie van jongeren op de werkvloer).

•

De partners van de Eurometropool zullen tot slot begin maart 2012 voor de tweede keer deelnemen aan de MIPIM-beurs in
Cannes in het kader van het project “Invest in Eurometropolis” (gezamenlijke promotie van de regio op vlak van immobiliaire
projectontwikkeling) .

Het Forum bepaalt de volgende doelstellingen vóór 2014:

Doelstelling
Nr. 1
De jobcreatie en de mobiliteit van
de jobbeurs stimuleren
Nr.2
De synergieën tussen de
onderzoekswereld en de
economische wereld bevorderen

Begeleiding

Verbonden met…
• Het Forum organiseert overleg op hoog niveau tussen de belangrijkste sociaaleconomische spelers in het grensoverschrijdend gebied;
• De grensoverschrijdende Jobbeurs (op initiatief van de Conseils de
développement)
• De Eurometropool-clusters (opgericht in maart 2011) > logistiek,
design-innovatieve materialen-textiel, agro-voeding-gezondheidszorg,
beeldvorming-ICT
• Het project PIMEN_aan, gedragen door de Académie de Lille en de Région
Nord – Pas-de-Calais
• Het project “Vous êtes les bienvenus”, gedragen door VOKA, UNIZO en
VDAB
• Het interreg-project Tandem
• Het interreg-project KESS
• Het interreg-project GO-DIS
Deelregio Wallonie picarde

Hierbij wordt er stilgestaan bij de problemen die bestaan rond mobiliteit (mobiliteitsvoorwaarden voor
kaderleden en arbeiders, taalbarrière, bedrijfsterreinen, scholing (contacten tussen de bedrijven van de Eurometropool/het
onderwijs, erkenning van diploma’s en loopbanen), en kennis over de andere (lokalisering van bedrijven, overleg tussen
ondernemers, ontwikkelingsprojecten van bedrijven).
Om de politieke keuzes te kunnen beïnvloeden zou het Forum een permanente groep kunnen besturen met de huidige socioeconomische stakeholders van de Conseils de développement en Transforum waarbij de bestaande netwerken uitgenodigd
worden om deel te nemen in de werkzaamheden en denkoefeningen.
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Onderwijs
Context (TWG Dienstverlening aan de bevolking en burgerschap) :
In 2011 heeft de TWG op het niveau van de Eurometropool een algemeen overzicht opgemaakt van de lopende
projecten en de te ontwikkelen projecten voor het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs en het hoger onderwijs.
Op vraag van het Bureau van de Eurometropool zal deze nota in functie van een beperkt aantal strategische prioriteiten herschreven worden, en dit in het kader van de ontwikkeling van de Eurometropool-strategie 2014-2020 (2de
helft van 2012).
Op basis van de projecten kunnen verschillende initiatieven gesignaleerd worden:
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•

De interactieve kaart met de instellingen voor hoger onderwijs, met informatie over het opleidingsaanbod en de
onderzoekspecialiteiten per instelling. In 2012 zal vooral gefocust worden op de validering van de verzamelde
informatie en op de vermelding van de kaarten op de website van de Eurometropool.

•

In 2012 zal het project met pedagogische koffertjes dat deel uitmaakte van het Interreg-project Transfrontalia (niet geselecteerd) nieuw leven ingeblazen worden. Er zal een vergadering georganiseerd worden met de
vertegenwoordigers van het Forum die betrokken waren bij het project Transfrontalia om zo de criteria te bepalen
waaraan deze bewustmakingstool moet beantwoorden.

•

Wat de stages betreft, zal de Eurometropool zich aansluiten bij het (Franse) initiatief van het “Integratieplatform
op basis van Europese mobiliteit” en een Eurometropool-dimensie meegeven aan het project door scholen uit de
drie deelregio’s erbij te betrekken.

•

E-campus: in 2012 zullen er, samen met het Forum, initiatieven genomen worden om concreet vorm te geven aan de
grensoverschrijdende dimensie van het project

Het Forum bepaalt de volgende doelstellingen vóór 2014 :

Doelstelling(en)

Verbonden met…

Nr 1 De inhoud en de werking van
de Eurometropolitan e-campus
beter leren kennen

• De nota over de acties op het vlak van onderwijs, voorgelegd aan het
Bureau van de Eurometropool op 18 november 2011

Nr 2 Grensoverschrijdende
uitwisseling en
stagemogelijkheden uitwerken
voor het beroeps-/technisch
onderwijs of voor het hoger
onderwijs

• De nota over de acties op het vlak van onderwijs, voorgelegd aan het
Bureau van de Eurometropool op 18 november 2011 > opzet van een
informatie- en plaatsingsplatform
• Het PIMEN-aan project gedragen door de Académie de Lille
• Het project « Services à la personne sans frontière »
• Het interreg-project « université Métropolitaine/Metropole Universiteit »
(UCL Mons-Kulak-PRES ULNF)

Nr 3 De onderwijsinstellingen
voor beroeps-/technisch
onderwijs zichtbaarder maken

• Het project rond de kaart met de instellingen voor hoger onderwijs
gedragen door de TWG Dienstverlening aan de bevolking
• Het project «Technische scholen zonder grenzen »

Nr 4 Contacten leggen en
samenwerkingsverbanden
opstarten tussen de stakeholders
van de sector voor levenslang
leren

• Het CECE project gedragen door Syntra-West

Nr 5 Versterken van de
contacten tussen het
basisonderwijs en het middelbaar
onderwijs in de grensstreek

• Het vroegere Transfrontalia-project (educatief luik) > samenstelling van de
pedagogische koffertjes rond thema’s zoals geschiedenis en aardrijkskunde
waarbij contacten tussen scholen gepromoot worden
• Het project My Machine (gedragen door Howest, Streekfonds en Leiedal)
• De bestaande jumelages tussen scholen

Begeleiding

Deelregio Wallonie picarde

Mobiliteit
Context (GTT Mobiliteit van personen en goederen) :
Sinds juni 2010 werden er 11 thema’s behandeld (actuele punten, te ontwikkelen projecten of lopende acties): studie van
een gedeelde diagnose en vaststelling van de uitdagingen op het vlak van mobiliteit, studie van de Mission Bassin Minier
over een stand van zaken voor de logistieke en transportactiviteit binnen de Aire Métropolitaine de Lille, voorstelling
van grensoverschrijdende treinverbindingen (samen met de toekomstige studie over het potentieel van het openbaar
vervoer), voorstelling van de busnetten binnen de Eurometropool, ontwikkeling van “recreatieve en functionele “ fietsroutes, voorstelling van het PDU van Lille Métropole voor het adviesontwerp van de Eurometropool, informatie over
de twee douanezones in Rekkem en Camphin-Lamain, problemen bij het parkeren van vrachtwagens in de transitzone,
voorstelling van het project rond de brug over de Leie (ter hoogte van Menen-Wervik) en voorstelling van het project
waarbij de signalisatie-afbakening samenhangend gemaakt wordt.

Het Forum bepaalt de volgende doelstellingen vóór 2014 :

Doelstelling(en)

Verbonden met…

Nr 1 Versterken van het gebruik
van het openbaar vervoer

• De geplande studie rond het potentieel van het openbaar vervoer in de
grensstreek > werkvergaderingen in mei-juni 2012 > seminarie voor de
bepaling van een businessplan in september 2012
• Het project van een permanente conferentie rond mobiliteit en
transport gedragen door de Conseil de développement van
Lille Métropole (31/03/2009)

Nr 2 Versterken van het gebruik
van de waterwegen bij de
algemene ontwikkeling van het
Eurometropool-gebied

• De vooruitgang bij het project rond het kanaal Seine-Nord
• Het geplande Interreg-project Trans-ports

Nr 3 Zorgen voor een
grensoverschrijdende
ondersteuning van mobiele
telefonienetwerken

• Het probleem van de storing van de radiofrequenties gebruikt door de
politie

Nr 4 Uitwerken van recreatieve
en functionele fietsroutes

• Het Interreg-project Green Links (TWG Toerisme)
• Het algemene kaartontwerp met de wandelnetwerken in de drie deelregio’s
(TWG Toerisme en TWG Ruimtelijke planning)

Nr 5 Communiceren over het
tram-trein project (gedragen
door de Communauté urbaine de
Lille)

• Het PDU van Lille Métropole dat voorstelt om vooruitgang te boeken in
de uitvoerbaarheid op middellange termijn van een volledig tram-trein
netwerk voor alle spoorwegvertakkingen richting Lille met planning van
het onderhoud of de oprichting van relevante stations (2 verbindingen
worden als eerste bestudeerd: een verbinding tussen het Noorden en het
Zuiden van Seclin naar Comines en een verbinding tussen het Westen en
het Oosten van Don-Sainghin naar Baisieux) > studie lopende

Nr 6 Communiceren over de ervaringen rond de vervoersplannen voor bedrijven, overheden en scholen ; over de
ervaringen met carpooling en autodelen

Begeleiding

Deelregio Vlaanderen
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Duurzame ruimtelijke
planning
Context (TWG Ruimtelijke planning en duurzame ontwikkeling) :
Eind 2011 werd er een actieplan goedgekeurd voor de komende 3 tot 5 jaar rond de 5 volgende prioriteiten :
•

De ecowijken en ecologische acties;

•

De windenergiestrategie en de uitbreiding naar andere vormen van energie;

•

De vervuilingsproblematiek;

•

De informatie en het overleg rond de documenten voor stedenbouw en ruimtelijke planning;

•

Het groene en blauwe netwerk.

De 3 eerste onderwerpen worden sinds 2010 in de TWG behandeld. Ze leidden in de eerste plaats tot een betere kennis van
en tot een uitwisseling van de best practices tussen de verschillende regio’s. Verder resulteerden ze in de bepaling van een
actieplan om samenwerkingsacties uit te werken. De werkzaamheden rond deze onderwerpen worden vooral voortgezet in
technische projectgroepen. Ze komen enkel in de TWG aan bod als politieke sturing nodig blijkt.
De laatste twee werden in januari 2011 ingeleid in de TWG om in te gaan op de behoeften aangegeven door de partners.
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Het Forum bepaalt de volgende doelstellingen vóór 2014 :

Doelstelling(en)

Verbonden met…

Nr 1 De realiteit en de
ruimtelijke plannen van de
grensstreek kennen

• Het project voor de opzet van gestructureerde communicatie en overleg
rond planningsdocumenten (gemeentelijk/provinciaal-regionaal) > advies
van het Forum zou opgenomen worden in het advies geformuleerd door de
Thematische Werkgroep Ruimtelijke planning en Duurzame ontwikkeling
van de Eurometropool
• De vooruitgang van de Eurometropool 2030-strategie
(as Visualize our Eurometropolis)

Nr 2 Op de voorgrond
plaatsen van het Groene en
Blauwe Netwerk

• De projecten Groene Sporen, Corrid’Or, BIPS, Green Links, Parc du Ferrain,
Scaldwin
• Het Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (of SAGE)
• De initiatieven van de Aire Métropolitaine de Lille (AML)
• Het geplande project Dostrade (Duurzaam Ontwikkelingstraject voor de
Scheldevallei / Trajet de Développement Durable pour la vallée de l’Escaut
= recreatieve en ecologische planning van de Schelde)
• De initiatieven van verenigingen zoals “Lys sans Frontières/Grenzeloze
Schelde”
• De vooruitgang van de Eurometropool 2030-strategie
(as Feel our Eurometropolis)

Nr 3 Plannen van de
grensoverschrijdende ruimte

• De adviezen gegeven door de Waalse en Vlaamse deelregio’s over de
diagnose van het SCOT van LMCU
• Het advies van de Eurometropool over de diagnose van het SCOT van
LMCU
• De vooruitgang van de Eurometropool 2030-strategie (assen Visualize our
Metropolis en Metropolisation Strategy)

Nr 4 Opstarten van permanent
overleg rond de industriële
vervuilingsproblemen in de
Leiestreek

• De initiatieven/standpunten van maatschappelijke groepen en organisaties

Nr 5 Versterken van informatie
en overleg over inplantingsprojecten van windmolens

• De initiatieven/standpunten van maatschappelijke groepen en organisaties

Begeleiding

Deelregio Frankrijk

Cultuur
Context (TWG Cultuur) :
In 2011 stond de TWG Cultuur in voor de organisatie van de Ronde van de Cultuurfabrieken van de Eurometropool
(op basis van de Franse definitie) die verliep in drie fases: Vlaanderen (27 mei), Frankrijk (20 oktober) en Wallonie picarde
(18 november). In 2012 staan er enkele nieuwe ontmoetingsmomenten gepland. Verder heeft de groep besloten om
de cultuurpagina’s op de website in 2012 functioneler te maken door meer juridische/administratieve informatie te
vermelden, door een tool te creëren die helpt zoeken naar partners en projectoproepen. Het Agentschap hielp de
3 deelregio’s tot slot bij het indienen van een Interreg-dossier voor de volgende edities van lille3000, terwijl de
Eurometropool een projectpartner zal zijn van het Interreg-project rond 300 jaar grenzen (projectleider > Conseil général du
Nord).

•

Het Forum onderstreept het belang om de 19 actielijnen op te volgen die werden bepaald in het kader van de Frans-Belgische werkgroep geleid door de Conseil de développement Lille Métropole in 2009-2010 en die leidde tot een verslag
over de culturele samenwerking in de EM. Onder deze voorstellen vinden we o.m. volgende voorstellen terug: ondersteuning van een groot cultureel evenement (zoals het festival NEXT), de organisatie van regelmatige ontmoetingen tussen
culturele actoren, het creëren van een Eurometropool-prijs voor cultuur of van een culturele pass, de verbetering van de
grensoverschrijdende communicatie, de mobilisering van politici met betrekking tot de financiering van cultuur, etc...

•

Het Forum wenst geïnformeerd te worden over en zelfs mee te werken aan de voorbereiding van de
herdenking van het Verdrag van Utrecht (2013), de voorbereiding van de herdenking van de Grote Oorlog (2014), de
voorbereiding van de 800ste herdenking van de Slag bij Bouvines (2014), de voorbereiding van de festiviteiten voor Mons
– Culturele Hoofdstad van Europa (2015), de acties van de toekomstige Interreg-projecten rond 300 jaar grenzen en Eurometropool3000, en de reactivering van het project Anneau Bleu/Blauwe Ring.

Toerisme
Contexte (TWG Toerisme) :
De TWG Toerisme richtte haar werkzaamheden tot op vandaag op de opstart van verschillende toeristische tools : de opstart
van een specifieke website om de toeristische troeven van de Eurometropool in de kijker te plaatsen (lopend), de lancering
van een haalbaarheidsstudie rond een toeristische pass binnen de Eurometropool (lopend), de heruitgave van de toeristische
kaart van 2010 en de opmaak van een toeristische gids (type Routard). De groep volgt ook het Interreg-project Green Links op
dat instaat voor de aanleg van fietsnetwerken in de Franse en Waalse deelregio’s en voor de verbinding ervan met het Vlaamse
netwerk.

•

Het Forum heeft geen bijzondere werkassen vastgelegd.
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Zorg
Nu het rapport over “grensoverschrijdende samenwerking op vlak van gezondheidszorg en medisch-sociale aspecten”,
dat aangeeft welke initiatieven ontwikkeld zouden kunnen worden op schaal van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai,
overgemaakt werd aan de voorzitter van de TWG “Dienstverlening aan de bevolking & burgerschap” in 2011, wenst het Forum
geïnformeerd te worden over de manier waarop de geformuleerde aanbevelingen in de praktijk zullen worden omgezet.

Strategische projecten
van de Eurometropool
8
De as “metropolisation strategy” binnen de strategie “Eurometropool 2030” geeft de mogelijkheid aan de inwoners
om samen na te denken over de metropolisatie en de verdere ontwikkeling van de Eurometropool. Teneinde het
maatschappelijke middenveld te betrekken in het debat, zal er een conferentiecyclus georganiseerd worden in 2012-2013.
Op termijn is het de bedoeling deze “Staten-Generaal” van de Eurometropool open te stellen voor een breder publiek. In
alle fases van dit proces zal het Forum een actieve rol kunnen spelen.
Ook voor de uitwerking van de Strategie 2014-2020 zal er een beroep gedaan worden op het Forum.

Communicatie
In lijn van de aanbevelingen die werden geformuleerd in het kader van de evaluatieprocedure van 2011, zal het Forum er in de
komende 2 jaren op toezien dat zij meer zichtbaar aanwezig is en dat meer rekening gehouden wordt met de initiatieven van het
Forum in de bestaande (en nog te ontwikkelen) communicatieacties van de Eurometropool.
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