	
  

Balans van het Voorzitterschap van het Forum
o.l.v. Philippe VLERICK

2013-2015
Op 26 september 2013 wordt Philippe Vlerick, afkomstig uit de Vlaamse deelregio
waaraan het voorzitterschap van het FORUM te beurt valt, met 95% van de stemmen
verkozen tot Voorzitter van het FORUM voor een periode van 2 jaar.
Op 11 oktober 2013 licht hij zijn algemene visie op het FORUM toe aan het politiek
Bureau van de Eurometropool :
• Hij wil het accent leggen op de versterking van de vertrouwensband tussen de
verkozenen en de bevolking/het maatschappelijk middenveld
• Na de brainstorming over en de uitwerking van de toekomstvisie is het nu tijd
voor concrete en zichtbare acties om de geloofwaardigheid te vergroten…
• Hij wil dat het FORUM bijdraagt aan de omvorming van de klassieke industrie
tot een kennisindustrie gebaseerd op onderzoek, innovatie en samenwerking
tussen bedrijven.
Hij formuleert ook 3 dromen die hij dankzij de actieve betrokkenheid van het
maatschappelijk middenveld wil verwezenlijken :
• De grensoverschrijdende mobiliteit van studenten uit de 3 deelregio’s
verhogen met het oog op een grotere multiculturaliteit en een grotere
openheid naar de rest van de wereld, twee elementen die als een opportuniteit
moeten worden beschouwd op de opleidings- en arbeidsmarkt.
• De grensoverschrijdende verplaatsingen met het regionaal expresnetwerk
RER tussen de kernsteden van de Eurometropool stimuleren : fysieke
mobiliteit zorgt voor intellectuele mobiliteit…
• Een “Totem-feest” organiseren in de Eurometropool, zodat de
Eurometropool-identiteit door iedereen kan worden erkend, naar het
voorbeeld van o.m. “Tomorrowland”.
Van de 3 dromen van Philippe Vlerick werd er een concreet verwezenlijkt, namelijk
de organisatie van de eerste editie van het grensoverschrijdende rockfestival, het
HEARTBEATS FESTIVAL. We stellen bovendien vast dat het maatschappelijk
middenveld duidelijk voorstander is van grensoverschrijdende uitwisselingen van
studenten, meer bepaald door de creatie van een netwerk tussen de
grensoverschrijdende operatoren van het alternerend onderwijs met als doelpubliek
de leerlingen van het technisch en beroepsonderwijs.
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WERKING
1. Het Bureau, de Algemene Vergadering van het Forum en de
vertegenwoordiging van het Forum binnen de politieke Commissies
werden achtereenvolgens vernieuwd
•

Bureau (8 leden)

Het 1ste Bureau onder het nieuwe voorzitterschap vond plaats op 8 november 2013.
De nieuwe leden van het Bureau werden ter kennis gebracht van het voorzitterschap ; de
samenstelling van deze instantie zag er in november 2013 als volgt uit :
-‐ Vlaam se deelregio > Philippe Vlerick (nieuw lid – Voorzitter) en Robrecht
Bauwens (nieuw lid – Ondervoorzitter)
-‐ Franse deelregio > Jean-François Dutilleul (bevestigd – Ondervoorzitter), JeanMarie Ernecq (bevestigd), Nouria Messaoudi (bevestigd), Georges Salmer (bevestigd)
-‐ W aalse deelregio > Sébastien Choquet (nieuw lid – Ondervoorzitter) en Patrick
Declerck (nieuw lid)
De coördinatoren van de Conseils de développement en van Transforum, die deelnemen aan
het Bureau, waren :
-‐ Conseil de développement van Lille Métropole : Stéphanie Demeyère (momenteel
opgevolgd door Mélanie Chatelain tijdens haar moederschapsverlof)
-‐ Conseil de développement van Wallonie picarde : Toni Da Costa (geen wijziging)
-‐ Transforum : Stefaan Verhamme (geen wijziging)
In totaal werden er 10 vergaderingen van het Bureau gehouden. De laatste vergadering vond
plaats op 24 september 2015 > voorbereiding van de plenaire zitting met het oog op de
overdracht van de bevoegdheden van 8/10/2015.

•

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van het Forum, samengesteld uit 80 leden, werd officieel
vernieuwd tijdens de plenaire zitting van 20 januari 2014 (een fotoboek en een tweede versie
van de onthaalbrochure werden tijdens de zitting overhandigd).
Onder het voorzitterschap van Philippe Vlerick, die cultuur hoog in het vaandel draagt, werd
elke plenaire vergadering gevolgd door een federerende culturele activiteit. De plenaire
vergaderingen werden dan ook telkens op een andere plaats in een van de drie deelregio's
van de Eurometropool georganiseerd.
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Ondanks het feit dat de AV van het Forum 80 permanente leden telt, namen er gemiddeld
nooit meer dan 32 personen deel aan de 6 plenaire zittingen1 :
26 september 2013 bij de dienst
voor toerisme van Tournai
20 januari 2014 in het stadhuis
van Tourcoing
16 juni 2014 in het stadhuis van
Wervicq-Sud
21 november 2014 in het
Dakcafé van het stadhuis van
Kortrijk
27 maart 2015 in het TAMAT van
Tournai

1 juli 2015 in de EDHEC van
Roubaix/Croix

Voorstelling van de dienst voor
toerisme van Tournai, zetel van het
FORUM van de Eurometropool
Bezoek aan de tentoonstelling
Baselitz-Leroy in het MUba van
Tourcoing
Evenement “Forum voor Europese
projecten”
Dansvoorstelling van Jefta Van Dinther
“As It Empties Out” in het kader van
het Festival NEXT
Bezoek met gids aan de
tentoonstelling “aRTnimal, les Tissus
de nos Démons” in het Musée de la
Tapisserie van Tournai

36

Bezoek met gids aan de Villa Cavrois in
Croix

26

43

27
34

28

3 personen van de Franse deelregio hebben de lijst van de 80 leden binnen de plenaire
vergadering van november 2014 aangevuld en tijdens de ambtsperiode heeft één iemand (>
Franse deelregio) ontslag genomen.

•

Vertegenwoordigers van het Forum in de 3 strategische en
politieke commissies (9 personen voorzien, hetzij 3 personen
per Commissie)

Op de plenaire zitting van 20 januari 2014 werden de namen van de vertegenwoordigers van
het Forum in de strategische commissies officieel bekendgemaakt :
Socio-economische Commissie

Voorzitter :
Jean De Béthune

Socio-economisch Platform

Platform dat zal
fuseren met de
Socio-economische
Commissie
Voorzitter :
Gérald Darmanin

Commissie Mobiliteit

Blauwe en Groene Commissie

Voorzitter :
Pierre Wacquier

•
•
•
•
•
•

JF Dutilleul (P. Peugeot)
Jean Peeters
Hans Maertens
JF Dutilleul
Ph Vlerick
P Declerck

•
•
•
•
•
•

Alain D’Orgeville (J-C Lampe)
Ronald Duval
André Sonneville
JM Ernecq (Anita Villers)
Pierre Got (nooit vervangen)
Jan Christiaens

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

	
  Excl.	
  de	
  plenaire	
  vergadering	
  in	
  het	
  kader	
  van	
  de	
  overdracht	
  van	
  de	
  bevoegdheden	
  
(8	
  oktober	
  2015);	
  de	
  laatste	
  plenaire	
  vergadering	
  van	
  het	
  voorzitterschap	
  vond	
  
plaats	
  op	
  1	
  juli	
  2015.	
  

3/6	
  
	
  

	
  

2. Werkgroepen van het Forum
Het Bureau van 8 november 2013 keurde een ontwerp van werkprogramma voor het Forum
goed, dat werd voorgesteld en definitief werd goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering
van 20 januari 2014.
Parallel met elke commissie zal er ook een WGF (Werkgroep van het FORUM) operationeel
zijn :
•
•
•

WGF Economie (aansturing : Nouria Messaoudi)
WGF Mobiliteit (aansturing : André Sonneville en Alain d’Orgeville)
WGF Ruimtelijke Planning en Duurzame Ontwikkeling (aansturing : Jean-Marie
Ernecq)

De vertegenwoordigers van het Forum in de commissies zullen automatisch zetelen in de
WGF.
Drie andere WGF zullen worden behouden of gecreëerd :
•
•
•

WGF Onderwijs (aansturing : Georges Salmer, vanaf 2015 : Olivier Beddeleem)
WGF Europa in het kader van de voorbereiding van het Interreg-programma
(aansturing : Nouria Messaoudi)
WGF Cultuur (aansturing : Boris Colin + Tom Vangheluwe) in het kader van het
Totem-feest

2 leden van het Forum wilden bovendien een specifieke werkgroep oprichten om de
moeilijkheden bij het aanleren van het Nederlands in de grensoverschrijdende regio te
analyseren en om oplossingen aan te reiken (aansturing : Michel Eyraud en Alain
d’Orgeville).
Alle werkgroepen hebben zich tot aan de plenaire vergadering van juli 2015 toegelegd op de
uitvoering van hun respectieve taken :
-‐

WGF Economie > Creatie van een netwerk tussen de operatoren van het alternerend
onderwijs met het oog op de lancering van een proefproject binnen de Eurometropool,
bestaande uit de uitwisseling van 9 leerlingen van de EM-regio (3/deelregio). Dit
proefproject zou operationeel moeten zijn tegen de start van het academiejaar in
september 2015. Gelet op de recente veranderingen van de systemen voor alternerend
leren in Wallonië en Vlaanderen, en gelet op de juridische obstakels aan Franse zijde, is
het proefproject uitgesteld. Ondertussen geniet het project de politieke steun van het
voorzitterschap van de Eurometropool.

-‐

WGF Onderwijs > samenwerking met de Ambitiegroep 3 “Onderwijs en opleiding” van
de Eurometropool.

-‐

WGF Ruimtelijke Planning en Duurzame Ontwikkeling > actieve deelname van de WGF
aan de werkzaamheden, workshops en conclusies van het project “Park van de
Eurometropool”, tot de omvorming ervan tot het territoriale project “Eurometropolitane
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Blauwe Ruimte” onder impuls van het architectenbureau Architecture Workroom
Brussels van Joachim Declerck en van Studio 015 van Paola Viganò.
-‐

Werkgroep Mobiliteit > opstelling van een analyserapport van de ontbrekende schakels
op de grensoverschrijdende buslijnen en deelname aan de technische vergaderingen
van de Ambitiegroep 6 “Openbaar Vervoer” van de Eurometropool.

REALISATIES
1. Organisatie van 10 vergaderingen van het Bureau
2. Organisatie van 6 plenaire vergaderingen (excl. de plenaire zitting in
het kader van de overdracht van de bevoegdheden)
3. Deelname van het Forum aan de werkzaamheden van de
Eurometropool
•
•
•

•
•

Aan de vergaderingen van de 3 strategische Commissies en aan het Socioeconomische Platform
Medewerking van het Forum aan de lancering van de Blauwe Ruimte (Ambitie 11)
Waaronder deelname aan de vergadering van november 2014 m.b.t. de
terugkoppeling van de werkzaamheden van Architecture Workroom Brussels van
Joachim Declerck, en deelname aan de Workshop van Paola Viganò van 1 april 2015
Deelname aan de Ambitiegroep 3 – Onderwijs
Deelname aan de Ambitiegroep 6 – Openbaar Vervoer

4. Producties van het Forum
•

•
•

•

Analyserapport van de grensoverschrijdende gebruikers van het openbaar vervoer,
overgemaakt aan de 3 Conseils de développement/Transforum en aan de leden van
Ambitie 6
Blog Grensoverschrijdende Projectenbeurs
Naar de implementatie van een proefproject voor grensoverschrijdend alternerend
leren
→ Vergaderingen met de opleidingsoperatoren van de 3 deelregio’s
→ Contact opgenomen met het ECVET
→ Contact opgenomen met een delegatie van de Conseil régional van NPDC
Politiek televisiedebat (via Notélé) van 16 mei 2014 in het Dakcafé te Kortrijk met 12
EM-kandidaten (4 per deelregio) voor de Europese verkiezingen

5. Evenementen georganiseerd door de WGF
•
•
•

WGF Europa > Het Forum voor Europese projecten van 16 juni 2014 in Wervicq-Sud
WGF Economie > Week “En route vers l’emploi” van 7 tot 10 oktober 2014 in het
teken van de 3de industriële revolutie en grensoverschrijdend alternerend leren
WGF Europa > De grensoverschrijdende Projectenbeurs van 27 februari 2015
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Medewerking van het Forum aan het opzetten van Interreg-projectconcepten
WGF Cultuur > Het rockfestival HEARTBEATS van 5 en 6 juni 2015 in Halluin/Menen.

6. Deelname van de Voorzitter (voorstelling van de werkzaamheden van
het Forum en verzoek om mee te werken aan de uitbreiding van de
netwerken van het maatschappelijk middenveld van de
Eurometropool) aan de volgende evenementen :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Editie 2014 van het Worldforum Lille : deelname aan de zijde van Philippe Vasseur
(CCI Grand Lille)
Ontmoeting met Karl-Heinz Lambertz en Yves Leterme op 16 januari 2014
Ontmoeting met Jo Cornu, CEO van de NMBS/SNCB, begin 2014
PLUSTEX – Slotconferentie “Textile and clothing 2020 – Smart strategies for regional
development” in het CETI - Tourcoing (FR) op 9 oktober 2014
Algemene Vergadering van de Eurometropool van 12 december 2014
Bijeenkomsten van het CHOC op 13 februari 2015
25ste Filière du Futur
De “Business Club 216” in Mouscron van maart 2015
Interview Notélé van 28 maart 2015
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