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Vincent Van Quickenborne: nieuwe voorzitter
van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai vanaf 1 april 2014
Vincent Van Quickenborne is duidelijk erkentelijk voor het reeds geleverde werk: “de voorbije 5 jaar werd een
stevige basis gelegd voor de Eurometropool. Ik ben de stichters hiervoor dankbaar. Maar het komt er nu op aan
een versnelling hoger te schakelen en concreter te gaan werken.“
Daarbij wil hij zich zeer sterk focussen op de 3 prioritaire assen van onze Strategie Eurométropool 2020: de
gezamenlijke aanpak van de socio-economische uitdagingen, de verbetering van onze mobiliteit en
bereikbaarheid én de ontwikkeling van een blauwgroen grensoverschrijdend metropoolgebied.
De nieuwe voorzitter meent het volgende: “de Eurometropool zal maar echt tot leven komen als het de harten
van de inwoners overtuigt. Het begint vaak met kleine zaken. Stad Kortrijk geeft alvast het goede voorbeeld:
gaande van de Eurometropool-vlag op onze Grote Markt, banners op onze stadswebsite en straks het
Eurometropoollogo op onze naamkaartjes.”
Vincent Van Quickenborne wil de huidige en de toekomstige politieke vertegenwoordigers van de 3
deelgebieden actief mobiliseren om samen te werken: “de voorbije maanden heb ik tientallen partners
persoonlijk kunnen ontmoeten en apart gesproken om dit alles in goede banen te leiden en mijn engagement
binnen de Eurometropool op een collegiale manier verder uit te bouwen”.
Hij nodigt u nu al uit deel te nemen aan de lancering van het kunstproject van Thierry Verbeke (in het kader
van het InterregIV-project “300 jaar grens”) op 18 april om 17u op de vroegere grenspost van Rekkem (parking
bereikbaar vanuit de richting Frankrijk of vanuit de Paradijsstraat). De kunstenaar zal er een residentie houden
tot 6 mei.
Wie is Vincent Van Quickenborne?
Vincent Van Quickenborne (40) is de huidige Burgemeester van de Stad Kortrijk. Meer dan tien jaar geleden
stortte hij zich als 25-jarige in de Belgische nationale politiek en werd de jongste senator. Als Staatssecretaris
voor Administratieve Vereenvoudiging maakte hij van België het derde gemakkelijkste land om een bedrijf op
te richten (Doing Business 2008, Wereldbank). Tot twee jaar geleden was hij Minister voor Ondernemen en
Vereenvoudigen. In die functie wakkerde hij de algemene ondernemingsgeest aan en slaagde hij erin de
bureaucratie terug te dringen. In 2010 werd hij door het World Economic Forum geselecteerd als “Young
Global Leader”. Van Quickenborne wordt erkend als een echte hervormer. Als Vicepremier en Minister van
Pensioenen was het zijn ambitie een sociaaleconomische hervorming door te voeren die op lange termijn onze
welvaartstaat zal vrijwaren en versterken. Als Burgemeester van Kortrijk streeft hij ernaar de Stad Kortrijk te
21e eeuw en het digitale tijdperk binnen te loodsen.

Politieke activiteiten:










Senator (1999-2003)
Gemeenteraadslid in Kortrijk (2001-)
Lid van het Nationaal Bureau van Open Vld (2002-)
Ondervoorzitter Open Vld (2009-2012)
Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste Minister (2003-2007)
Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen (2008-2011)
Vicepremier en Minister van Pensioenen (2011-2012)
Lid van het Bureau van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai (2008-)
Burgemeester van de Stad Kortrijk (2013-)

