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De Eurometropool:
Een nieuwe voorzitster voor de Eurometropool en
de prioriteiten voor de periode 2012-2013
Cf het dossier : De vooruitgang van de Eurometropool - april 2011 – juni 2012

Er werd een eerste volledige voorzitterscyclus voor de Eurometropool afgerond… De 3
deelregio’s van de Eurometropool namen elk om beurt het voorzitterschap op waarbij
Frankrijk en België elkaar afwisselden, evenals Wallonië en West-Vlaanderen tijdens de
Belgische periode.
Martine Aubry, voorzitster van Lille Métropole, werd door de Algemene Vergadering van de
Eurometropool die op 22 juni samenkwam in de Communauté urbaine verkozen als
opvolgster van Rudy Demotte die tussen april 2011 en juni 2012 voorzitter was van de
Eurometropool.
Verder zullen de 3 vicevoorzitters actief blijven bijdragen tot dit voorzitterschap, zoals ze dit
reeds doen sinds 2008:




Gilles Pargneaux, Vicevoorzitter Lille Métropole,
Stefaan De Clerck, Burgemeester van Kortrijk,
Rudy Demotte, Minister-President van Wallonië en Voorzitter van de Fédération
Wallonie-Bruxelles

De uittredend voorzitter gaf aan welke concrete vooruitgang de Eurometropool sinds april
2011 geboekt heeft zoals vermeld in het tweetalige document dat ter gelegenheid van de
Algemene Vergadering van 22 juni werd uitgegeven : « Vooruitgang van de Eurometropool
(april 2011-juni 2012) ».
De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai vormt als het ware een overleg-, integratie- en
opstartplatform voor gemeenschappelijke projecten en het heeft de voorbije periode heel
wat vooruitgang geboekt; zo is het haar verdienste dat de 14 Belgische en Franse besturen
op 5 verschillende niveaus samenwerken, met inbegrip van het maatschappelijk middenveld
dankzij het FORUM. De voorzitter van het Forum stelde aan het Bureau van de
Eurometropool trouwens zijn actieplan voor, evenals de vernieuwde samenstelling van het
Forum (80 leden waaronder 23 dames in plaats van 14).

De Franse voorzitster gaf mee welke prioriteiten er gesteld worden voor de periode 20122013 zonder hierbij de reeds opgestarte projecten uit het oog te verliezen, noch de
voorbereiding van het strategische programma 2014-2020 waarbij rekening gehouden wordt
met de Europese krijtlijnen.

De drie prioriteiten voor de periode 2012-2013 zijn :
1. tewerkstelling : dankzij de innovatie die de steun van de Eurometropool geniet, kan de
activiteitsgraad verder ontwikkeld worden, bijvoorbeeld:
o

o

o

het CETI (Europees Centrum voor Innoverend Textiel), een nieuw centrum dat op 10
oktober zal ingehuldigd worden, is als onderzoekscentrum waar het textielmateriaal
van de toekomst uitgevonden wordt enig in zijn soort in Europa. Op donderdag 28
juni om 15u30 brengt een delegatie met de belangrijkste vertegenwoordigers van
de Belgische textielsector een bezoek aan het CETI.
Innov’eurometropolis, dit innovatieplatform vormt ook een waardevol instrument
voor de uitbouw en de verspreiding van de Eurometropool-innovatie (cf.
documenten « Vooruitgang van de Eurometropool – 2011-2012».) De Eurometropool
is reeds nauw betrokken bij Lille 3000 waardoor de Eurometropool-dimensie verder
ontwikkeld wordt: de Week van het Ontwerpen (rond het thema « Fantastic ») ging
op 22 juni van start in Kortrijk en ontving de fanfares van de Eurometropool die we
tijdens Fantastic regelmatig te horen en te zien zullen krijgen; 200 mensen namen
deel aan de openingsplechtigheid « Innovatie als hefboom binnen de Eurometropool
»;
De Eurometropool staat in voor de coördinatie zodat men waakt over de
Eurometropool-dimensie van de arbeidsmarkt. In 2012 wordt ook de Jobbeurs van
de Eurometropool verder ondersteund: deze beurs zal op 27 november plaatsvinden
in Lille Grand Palais.

2. transport en mobiliteit
o
o

o

De Eurometropool zal een gids voor de Eurometropool-reiziger samenstellen.
De inspanningen opgestart in 2009 die vruchten beginnen af te werpen (cf.
“Vooruitgang van de Eurometropool”) zullen verdergezet worden zodat het aanbod
nog verder verbeterd kan worden op basis van de resultaten van de lopende
mobiliteitsstudie;
Er zal ook verder werk gemaakt worden van de grensoverschrijdende
busverbindingen (bijvoorbeeld de Liane-verbinding tussen Halluin en Tourcoing die
via de Belgische deelregio loopt…).

3. culturele en toeristische uitstraling
o
o

o
o

In oktober 2012 zal er een toeristische website gelanceerd worden die momenteel
volop voorbereid wordt: Visiteurometropolis
Vóór de zomer van 2013 zou er een toeristische gids uitgebracht moeten worden in
de lijn van de “L’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai en quelques jours”/ “Waar
naartoe in de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai”/ “Things to do in de
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai” (titels onder voorbehoud en te bevestigen
door de uitgever).
Tegen het einde van het 1ste semester van 2013 staat er ook een toeristische pass
voor de Eurometropool gepland.
Buda Fabric zal in september van start gaan in Kortrijk; in het kader van Lille 3000
zullen er kunstenaars betrokken worden bij de Interieurbiënnale van Kortrijk; het
slotfeest van Lille 3000 op 13 januari 2013 zal plaatsvinden in Flobecq (in Wallonie
picarde).

