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3 juli 2015

!
Rudy Demotte, nieuwe voorzitter van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai
!
De Algemene Vergadering van de Eurometropool, bijeengekomen op 3 juli 2015 in
Tournai, heeft de Waal Rudy Demotte, Minister-President van de Fédération WallonieBruxelles, verkozen tot nieuwe voorzitter van de Eurometropool. Hij volgt Damien
Castelain op, Voorzitter van de Métropole Européenne de Lille (MEL), die een van de
drie ondervoorzitters van de Eurometropool wordt.

!

Op 3 juli loopt het mandaat van Damien Castelain als Voorzitter van de Eurometropool ten einde.
Tijdens zijn voorzitterschap heeft hij samen met zijn Ondervoorzitters allerhande initiatieven in het
kader van de Strategie Eurometropool 2020 gestimuleerd of begeleid, zoals :

!

Om de zichtbaarheid van de Eurometropool op internationale schaal te vergroten :
•
De aanwezigheid van de Eurometropool in het paviljoen France/Lille Europe in het centrum
van Milaan op het ogenblik dat de hele wereld op de Wereldtentoonstelling 2015 in Milaan
vertegenwoordigd was ;
•

De lancering van de toeristische pocket van de Eurometropool (september 2014), na de
toeristische kaart (2011), de toeristische website www.visiteurometropolis.eu (2012) en de
Lonely Planet-gids (2013) ;

•

De lancering van de website www.investineurometropolis.eu bestemd voor potentiële
investeerders, in samenhang met de bevoegde actoren van de Eurometropool.

•

De installatie van snelwegborden in Frankrijk die aangeven dat men de Eurometropool-regio
binnenrijdt.

Om de inwoners van de Eurometropool – in de brede zin van het woord – bij te staan bij hun
dagelijkse activiteiten :
•

De lancering van het Vlaamse concept My Machine in Frankrijk en Wallonië ;

•

De productie van een praktische gids voor het gezamenlijke beheer van het
grensoverschrijdende Jacques Delorsplein ;

•

De energieanalyse op schaal van de Eurometropool en de bijeenkomst van de gemeenten
van de Eurometropool rond energie om de good practices die aan beide zijden van de
grens worden ontwikkeld, uit te wisselen.

•

Vanaf september zullen de grensoverschrijdende Trampoline-tickets (SNCF-NMBS)
beschikbaar zijn in de ticketautomaten.

Om ontmoetingen en uitwisselingen tussen de inwoners van de Eurometropool te bevorderen :
•

De actieve medewerking aan het Heartbeats Eurometropolis Festival, waarvoor de aanzet
werd gegeven door het FORUM van het maatschappelijk middenveld en meer bepaald door
zijn voorzitter Philippe Vlerick ;

•

!
!

De Grote Verleieding/Les Délices de la Lys, een initiatief van de stad Kortrijk ; het is een
bundeling en opwaardering van alle festiviteiten rond de Leie in Vlaanderen, Wallonië en
Frankrijk ;

!
!
Er werden nog andere initiatieven gelanceerd om een kentering in gang te zetten op het vlak van
informatieverstrekking aan de burgers en om ervoor te zorgen dat de Métropole Européenne de
Lille – met evoluerende bevoegdheden – haar grensoverschrijdende dimensie beter zou kunnen
inpassen in haar acties binnen de Eurometropool. De Eurometropool zal werk maken van de
volgende grote werkterreinen :
•

de INFODESK (virtueel loket) en het gratis abonnement voor de 2.100.000 inwoners van de
EM : informatie over de Eurometropool (EGTS, regio, actoren, …) die relevanter is en beter
wordt gedeeld en verspreid

•

de Eurometropolitane Blauwe Ruimte, een participatief territoriaal project gebaseerd op de
opwaardering en het gebruik van het Blauwe Netwerk.

Damien Castelain geeft de fakkel door aan Rudy Demotte en vormt samen met de volgende twee
personen het Ondervoorzitterschap van de EM : Martine Aubry, Ondervoorzitster van de MEL, en
Vincent Van Quickenborne, Burgemeester van Kortrijk.
In het verlengde van het huidige voorzitterschap zal Rudy Demotte, de nieuwe Voorzitter, werk
maken van de hierboven vermelde grote werkterreinen. De komende jaren willen hij het accent
leggen op de volgende prioriteiten, steeds in samenhang met de Strategie EM 2020 :

!

1.

socio-economische ontwikkeling, door zich te baseren op het initiatief van de
grensoverschrijdende clusters en door in te zetten op cultuur, toerisme en de grote
projecten als hefboom voor de economische aantrekkingskracht ;

!
2.

werkgelegenheid, onderwijs en opleiding, door de mobiliteit van scholieren, studenten,
leerlingen en leerkrachten te stimuleren ; door bv. de projecten “Grensoverschrijdend
innovatiekamp” (jongeren de kans bieden kennis te maken met de bedrijfswereld) of My Machine
(stimuleren van de creativiteit vanaf het lager onderwijs) te ondersteunen ; momenteel is een
proefproject voor alternerend leren in voorbereiding waaraan 9 leerlingen zullen deelnemen (3 uit
elke deelregio)

!
3.

mobiliteit en bereikbaarheid, door het actieplan van de Eurometropool uit te voeren, het
fietsnetwerk te realiseren, de Infodesk te ontwikkelen, alle vormen van mobiliteit aan te
moedigen, …

!
4.

het digitale met het oog op een Eurometropool 4.0, door de creatie van een netwerk van
slimme steden, door de ontwikkeling van een performante telecommunicatie-infrastructuur
voor de Eurometropool ;

!
5.

de zichtbaarheid van de Eurometropool onder de burgers, door haar nog zichtbaarder te
maken, door zich rechtstreeks tot de burgers te richten, door de burgers informatie te
verstrekken die hen in het dagelijkse leven en in hun projecten van nut kan zijn (Infodesk),
door toonaangevende evenementen binnen de Eurometropool-regio te ondersteunen ;

!
6.

duurzame ontwikkeling, door het recent goedgekeurde “energie”-actieplan te
implementeren ; door de eerste aanzet te geven voor de Eurometropolitane Blauwe Ruimte
via zeer concrete acties, en door de lokale actoren en de burgers te laten deelnemen.

!
7.

culturele en sociale ontwikkeling, door bijvoorbeeld een burgeracademie op te richten
(opleidingen eigen aan permanente vorming), door het concept “collaboratieve regio” te
ontwikkelen, door een jaarlijks feest van de talen te organiseren ;

!
8.

!

bestuur van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS), door het
grensoverschrijdende testgebied dat de Eurometropool is, te doen evolueren, door het
bestuur van de EGTS af te stemmen op de huidige behoeften (bijvoorbeeld, verlenging van
de duur van het mandaat van het Voorzitterschap), en door de rol van het Agentschap te
versterken binnen een constellatie waar elke partner die lid is van de Eurometropool,
steeds een cruciale rol te spelen heeft.

Perscontacten : Séverine Flahault, Agentschap van de Eurometropool : +33 7 86 71 13 89 Patricia Opsomer – Ville de Tournai : +32 69 332 384

