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bestaat al decennia. Inzet is gericht op 

samenwerking op veel terreinen. 

Bijvoorbeeld transport, onderwijs, 

arbeidsmarkt, veiligheid, 

gezondheidszorg, milieu en ruimtelijke 

ordening. De voortschrijdende 

Europese samenwerking tussen 

lidstaten binnen de EU geeft aan deze 

directe grensoverschrijdende 

samenwerking natuurlijk een impuls. 

Sinds een aantal jaren bestaat er 

bijvoorbeeld de Europese groepering 

voor territoriale samenwerking 

(EGTS). Een Europese verordening die 

een uniforme basis biedt voor 

grensoverschrijdende samenwerking 

binnen heel Europa.   
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De "Eurometropool Lille-

Kortrijk-Tournai" is de eerste 

EGTS die werd gecreëerd in 

Europa en faciliteert de 

samenwerking tussen drie 

Franse en Belgische regio’s die 

samen 2,1 miljoen inwoners 

tellen: Lille Métropole, Wallonie 

Picarde en Zuid- en Midden-

West-Vlaanderen. 

Het Agentschap van de 

Metropool staat in voor de 

coördinatie en het overleg 

tussen de 14 stichtende 

partners en zet in nauwe 

samenwerking met deze 

partners de gezamenlijk 

gedefinieerde doelstellingen en 

beslissingen om in concrete 

acties. Het "FORUM", een 

adviserend orgaan van de 

Eurometropool dat 80 

vertegenwoordigers van het 

maatschappelijk middenveld 

bijeenbrengt, draagt bij aan de 

werkzaamheden. 

Volgende zaken werden 

inmiddels opgezet: een 

grensoverschrijdend 

werkgelegenheidsforum, een 

fysiek en virtueel platform voor 

de innovatiebevordering rond 4 

thematische clusters 

(Innov’eurometropolis), een 

gemeenschappelijke promotie 

van de economische troeven 

van de regio voor investeerders 

uit de hele wereld 

(Investineurometropolis), een 

toeristische website om 

mensen kennis te laten maken 

met de 3550 km² grote regio 

(www.visiteurometropolis.eu), 

een beleid rond labelling en 

partnerschappen. De 

spoorwegverbindingen zijn 

verbeterd op het vlak van 

frequentie, stiptheid, 

kaartjesverkoop en kosten; en 

de Eurometropool heeft ook de 

bevoegde overheden 

geïnterpelleerd in verband met 

het kanaal Seine Nord-Europe, 

structurerende rivierverbinding 

voor de ontwikkeling van heel 

Europa. 

Het strategische programma 

2014-2020 van de 

Eurometropool betreft 3 

prioritaire transversale thema's: 

de ontwikkeling van het 

economisch potentieel, de 

versterking van de interne 

mobiliteit en de internationale 

toegankelijkheid van de regio, 

en de ontwikkeling van het 

blauw en groen netwerk als 

hefboom voor de valorisatie en 

uitstraling van de regio. Het 

programma wordt in principe 

halverwege 2013 goedgekeurd. 

Voor de opbouw van haar 

langetermijnvisie voor 2030 

ontwikkelt de Eurometropool 

tools waarmee informatie 

uitgewisseld kan worden tussen 

partners om de toekomst uit te 

denken. Daarnaast worden ook 

conferenties en workshops 

gepland over de 

metropolisering van de regio. 

Tenslotte is er momenteel ook 

een evaluatie lopende met het 

oog op concrete pistes om de 

coördinerende rol van de 

Eurometropool en de processen 

voor het opzetten van concrete 

acties te versterken .  

www.eurometropolis.eu  
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