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Philippe Vlerick,
nieuwe Vlaamse voorzitter van het FORUM
Hij volgt Philippe Luyten uit Wallonie picarde op

Op 26 september hebben de leden van het FORUM van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai op de
plenaire vergadering hun nieuwe voorzitter verkozen : Philippe Vlerick, 58 jaar oud, huidig ceo van
UCO (textielmultinational) en meer bepaald Voorzitter van Transforum (raadgevende vergadering
samengesteld uit vertegenwoordigers van het Vlaamse maatschappelijke middenveld, naar het
voorbeeld van de Conseils de développement).
Hij is verkozen voor twee jaar en volgt Philippe Luyten op.
Zijn voorganger heeft samen met de 80 vertegenwoordigers van het grensoverschrijdende
maatschappelijke middenveld die het FORUM vormen, meegewerkt aan de uitwerking van de
Strategie van de Eurometropool voor 2014-2020, meer bepaald op het vlak van economie,
werkgelegenheid, onderwijs, mobiliteit, ruimtelijke planning en duurzame ontwikkeling.
Naast de thematische bijdragen en kennismakingsbijeenkomsten met de leden uit de 3 deelregio’s
van de Eurometropool, heeft Philippe Luyten de aanzet gegeven voor de organisatie van een eerste
grensoverschrijdend economisch forum in juni laatstleden.
De balans 2011-2013 van het Forum consulteren
Philippe Vlerick, de pas verkozen Vlaamse voorzitter, die kan bogen op een indrukwekkend
parcours, heeft reeds aangegeven welke richting hij met het Forum uit wil :
• het culturele, economische, maatschappelijke, enz. beleid beïnvloeden ;
• overschakelen van debatten op concrete projecten door zich het volgende citaat toe te
eigenen: “het geheim van het geluk schuilt in de actie” ;
• de valorisering van de werkzaamheden van het Forum verhogen.
In dat licht wil hij de contacten van het Forum met de hoogste beleidsniveaus binnen de
Eurometropool versterken, concrete realisaties bewerkstelligen met alle leden van het Forum en
werken aan een intelligente transformatie van de industrie van de Eurometropool.
Hij heeft ook 3 dromen voor de Eurometropool geformuleerd :
• Veel meer studenten uit de 3 deelregio’s die studeren aan universiteiten en scholen van een
andere deelregio ;
• Een regionaal snel spoornetwerk tussen de kern steden van de Eurometropool ;
• Een terugkerend “groot Totem-feest” op een grensoverschrijdende site, referent naar
“Tomorrow land” in de Eurometropool.
De nieuwe Voorzitter heeft twee jaar tijd om dit alles op gang te brengen…
De volgende (openbare) plenaire zitting van het Forum vindt plaats op 12 december om 17u in
Tournai. Tijdens die vergadering zal de voorzitter de nieuwe samenstelling van zijn Bureau
voorstellen.

	
  

Overeenkomstig het akkoord dat werd afgesloten tussen de drie deelregio's, zullen de vergaderingen
van het Forum voortaan plaatsvinden in het nieuwe Maison du Tourisme van Tournai.

Het Forum van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai is de raadgevende vergadering van het
maatschappelijke middenveld van de Eurometropool. Het is voornamelijk een federatie van de drie
raadgevende vergaderingen van de Eurometropool-regio : de Conseils de développement van
Wallonie Picarde en van Lille Métropole, en Transforum. Het Forum werd geïnstalleerd op 28
september 2009 en heeft tot doel de verkozenen van de Eurometropool de standpunten van het
maatschappelijke middenveld kenbaar te maken m.b.t. de projecten van de Eurometropool, maar het
wil eveneens voorstellen formuleren inzake acties, projecten en toekomstvisies om de
samenwerkingsverbanden te bevorderen die zorgen voor de verdere ontwikkeling van de regio en die
het dagelijkse leven van haar inwoners en lokale actoren vergemakkelijken. Het Forum kan zelf
projecten ontwikkelen.
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