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Context 

Mobiliteit speelt vaak een belangrijke rol bij grensoverschrijdende problematieken. Of 
het nu gaat om grootstedelijke, randstedelijke of landelijke grensoverschrijdende 
gebieden, mobiliteit is een belangrijke factor in het proces van territoriale integratie in 
Europa. Vlot verkeer is essentieel voor functionele gebieden, grensoverschrijdend of 
niet. De kwaliteit van het vervoersaanbod is dus van cruciaal belang voor de residentiële 
en economische aantrekkingskracht van de regio’s en voor het welzijn van de 
bevolking, met name voor agglomeraties op Europese schaal. 

De overheid moet daarom resoluut inzetten op de ontwikkeling van een 
mobiliteitsaanbod dat tegemoetkomt aan de behoeften van de grensoverschrijdende 
burgers, mét aandacht voor de vereisten voor een duurzame territoriale ontwikkeling. 
Daarvoor moeten ze precies weten met welke grensoverschrijdende territoriale 
uitdagingen ze geconfronteerd worden, moeten ze nadenken over een globaal 
mobiliteitssysteem dat het dagelijkse leven van iedereen verbetert, en moeten ze 
passende oplossingen aanreiken.  

Tijdens deze studiedag, georganiseerd door het CNFPT, de Mission Opérationnelle 
Transfrontalière (MOT) en de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, zullen deze 
drie complementaire aspecten van de grensoverschrijdende mobiliteitsproblematiek 
aan bod komen, met specifieke aandacht voor de Frans-Belgische grens, de op een na 
langste landgrens van Frankrijk die gekenmerkt wordt door zeer gevarieerde territoriale 
dynamieken. 
De studiedag zal de deelnemers bewustmaken van de specifieke mobiliteits-en 
transportproblemen die zich binnen deze regio stellen, alsook van de innovatieve 
oplossingen en hefbomen om de dagelijkse verplaatsingen te vergemakkelijken. 

De talrijke good practices, zowel aan de Frans-Belgische grens als aan andere grenzen 
(Luxemburg, Genève, Straatsburg enz.) getuigen van een vruchtbare samenwerking op 
het vlak van grensoverschrijdende kennis, geïntegreerde strategie en 
grensoverschrijdend vervoersaanbod. 

De meeste van deze good practices zullen door leden van het netwerk van de MOT 
toegelicht worden en zullen een bron van inspiratie zijn voor alle deelnemers aan deze 
studiedag. 



 

Datum: woensdag 13 november 2019 (9u30-17u30) 
 
 (NB: het DG Regio en het DG MOVE organiseren op 14/11 in BRUSSEL een studiedag 
getiteld "Boosting Cross-Border Regions through better transport connections" over 
grensoverschrijdend vervoer in Europa en “ontbrekende schakels in de 
spoorwegverbindingen”). 
 
Plaats: Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) - Délégation 
régionale - Hauts-de-France  - 15 Rue de Bavay, 59000 Lille 

 
Doelgroep: territoriale ambtenaren, ook van de Belgische deelregio, en alle leden 
van het netwerk van de MOT, met inbegrip van andere grenzen. 

 
Voorlopig programma:  

 
Animatie en leiding: Mission Opérationnelle Transfrontalière 

 
  09u00: Onthaal met koffie en verwelkoming om 9u30 door het CNFPT  
 

09u45: Inleiding (contextualisering en actualiteit 2019) 
 

 Jean Peyrony, Algemeen Directeur van de MOT 
 Loïc Delhuvenne, Directeur van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai 
 Aurélien Biscaut, Algemeen Secretaris van de MOT 

 
10u30-12u30: Sessie 1 – Kennis en observatie van de grensoverschrijdende stromen: 
stand van zaken en uitdagingen 
 

 Céline Depiere, Hoofd van de studiedienst en het PDU, Métropole Européenne de 
Lille 
De Enquête Ménages Déplacements van de MEL (2017), enquête uitgebreid tot de 
perimeter van de Eurometropool. Voorstelling van de gekozen methodologie en van de 
bestaande gegevens. 
 

 Julien Schmitz, Directeur van het Agape (Agence d'urbanisme Lorraine Nord) 
Het project MMUST in La Grande Région: multimodaal model voor de voorspelling van 
de verplaatsingen van personen en goederen. 

 
  Lunch  

 
13u30-15u30: Sessie 2 – Welke grensoverschrijdende mobiliteitsstrategieën om tegemoet 
te komen aan de behoeften van de burgers? 

 
 

 Loïc Delhuvenne, Directeur van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai 
De toegankelijkheid van de Eurometropool-regio en de mobiliteit van burgers en 
goederen verbeteren. 
 

 Brice Fusaro, Algemeen Secretaris van het LSGS Le Grand Genève 
Een ambitieuze strategie en infrastructuur voor een grensoverschrijdende agglomeratie. 
 

15u30-17u30: Sessie 3 – De grensoverschrijdende mobiliteitsstrategieën in de regio’s in 
de praktijk brengen: uitwisseling van good practices m.b.t. projecten aan de Franse 
grenzen 
 

 Philip Konings, Projectcoördinator, Provincie West-Vlaanderen  
Het Interreg-project TRANSMOBIL: Het versterken van de mobiliteit in het 
grensoverschrijdend landelijk gebied door het uitbouwen van een grensoverschrijdend 
netwerk van multimodale hubs’. 

 
 Patrick Sucche, Directeur van project bij Indiggo, in naam van het PNR du Haut-

Jura  
Mobiliteit in weinig dichtbevolkte gebieden: 8 jaren van ervaring promotie van 
grensoverschrijdende carpooling in de Arc jurassien. 

 
 Lioba Markl-Hummel, senior-projectmedewerker, Eurodistrict Strasbourg-

Ortenau 
Creatie en beheer van een grensoverschrijdende buslijn op de Frans-Duitse grens.  

https://ec.europa.eu/newsroom/regio/item-detail.cfm?item_id=655489&newsletter_id=830&utm


 

 
17u30-17u45: afsluiting  
 

 
Inschrijvingsmodaliteiten: 
 
Uiterste inschrijvingsdatum: 4 november om 12u 

 
Voor niet-territoriale ambtenaren: 
 
De leden van het netwerk van de MOT worden verzocht zich online in te schrijven bij 
de MOT.  
 
Alle medewerkers van andere instanties kunnen contact opnemen met het CNFPT 
voor verdere informatie over de voorwaarden voor deelname aan het evenement: 
sandrine.greco@cnfpt.fr of 03.28.51.32.36. 
 
Simultane vertaling naar het Nederlands kan voorzien worden vanaf 5 personen. 
 
De verplaatsings- en overnachtingskosten zijn ten laste van de deelnemers. 
De lunch wordt ter plaatse georganiseerd. 

 
Contact: 

 
MOT:  
Aurélien Biscaut 
E-mail: aurelien.biscaut@mot.asso.fr 
Tel.: +33 (0)1 55 80 56 81 

 
CNFPT: 
Sandrine GRECO 
E-mail: sandrine.greco@cnfpt.fr 
Tel.: 03.28.51.32.36 

 

 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/la-mot/evenements/journee-mobilite-transfrontaliere-11-2019/formulaire-inscription-lille-13-11-2019/

