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2019 was voor de Euregio Maas-Rijn een jaar van 
ingrijpende veranderingen.

Zo heb ik zelf in oktober 2019 Mevrouw Gisela Walsken 
opgevolgd als voorzitter van de Euregio Maas-Rijn 
en van het Zweckverband Region Aken. Hierbij wil 
ik trouwens de gelegenheid aangrijpen om Gisela 
Walsken van harte te bedanken voor haar inzet.

Het werk van mijn voorgangster ter bevordering 
van de grensoverschrijdende tewerkstelling wil ik 
voortzetten door voorrang te geven aan de mobi-
liteit van werknemers en studenten: het aanbod aan 
openbare vervoersmiddelen uitbreiden, multimodale 
platformen ter beschikking stellen en de kwaliteit van 
de infrastructuur ontwikkelen. 

Vlak voor de voorzitterswissel werd er nog een an-
dere grote verandering tot stand gebracht voor de 
EMR: de omzetting van de rechtsvorm van de Euregio 
Maas-Rijn van een Stichting naar Nederlandse Recht in 
een Europese Groepering voor Territoriale Samenwer-
king (EGTS). De Europese rechtsvorm katapulteert 

de Euregio Maas-Rijn naar een nieuw tijdperk in de 
samenwerkingsmogelijkheden: naast een democra-
tischere structuur en een eenvoudigere manier om 
Europese steun aan te vragen, biedt de EGTS nu de 
gelegenheid om lokale en regionale structuren aan te 
laten sluiten. Hiermee kunnen we onze zichtbaarheid 
bij de bevolking vergroten. 

In 2019 werd er al overleg gepleegd voor de aanslui-
ting van verschillende euregionale structuren en deze 
werden in 2020 al in de praktijk omgezet. Zo kan de 
EGTS 2.0 eind 2020 van start gaan. Dit zal voor de 
Euregio Maas-Rijn de spagaat dichten tussen Europese 
samenwerking en lokale/regionale en grensoverschri-
jdende aanwezigheid.

Ik verheug me over de doelstellingen die in 2019 al 
werden gehaald, en kijk uit naar de uitdagingen die 
noch voor ons liggen.

U, waarde lezers, wens ik een aangename lectuur en 
ik hoop dat dit overzicht van ons werk u inspireert tot 
nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.

1. ― Voorwoord

Luc Gillard

Voorzitter van de EGTS Euregio Maas-Rijn
Voorzitter-gedeputeerde van de Provincie Luik
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Deze Europese rechtsvorm bleek voor de Euregio 
Maas-Rijn een aantal concrete meerwaarden te bieden 
ten opzichte van de andere mogelijke rechtspersoon-
lijkheden. Bovendien stemde de definitie van de EGTS 
overeen met de waarden en doelstellingen van de 
vroegere Stichting.

Naast een sterkere rechtspersoonlijkheid door de 
Europese rechtsvorm zorgt deze stap bovendien voor 
een effectieve toenadering tot de Europese Unie en 
alle daarmee gepaard gaande politieke belangen.

In praktische zin betekent dit een makkelijkere uitwis-
seling op Europees niveau – bv. met andere EGTS 
– maar ook een makkelijkere toegang tot Europese 
incentives en medezeggenschap in hun implemen-
tatie. Dat betekent voor de EGTS Euregio Maas-Rijn 
niet alleen een belangrijkere politieke rol, maar ook 
een praktische, vatbare meerwaarde die direct ten 
goede komt aan de bevolking van de EMR. 

Het is nu bovendien mogelijk om lokale alsook re-
gionale actoren en partners aan te laten sluiten bij 
de EGTS. Zo ontstaat een nieuwe dimensie in de 
samenwerking in de EGTS, waarin efficiënter opgetre-
den kan worden door administratief vereenvoudigde 
trajecten en gecentraliseerde informatie.

Deze aansluiting wordt in 2020 afgerond onder de 
naam ‘EGTS 2.0’. Die meer geëvolueerde vorm van 
de EGTS wordt zo een knooppunt tussen burgers, 
actoren en organisaties enerzijds, en de partnerregio’s 
en lidstaten anderzijds. 

De hervorming tot EGTS bracht bovendien een her-
ziening van de organen van de Euregio Maas-Rijn 
met zich mee.

Zo ontstond naast het nieuwe bestuur ook de alge-
mene vergadering, die samengesteld werd uit het 
bestuur van de voormalige Stichting, de Euregioraad 
en de Economische en Sociale Raad.

De bezetting van beide organen alsook de statuten 
en de overeenkomst van de EGTS zijn te vinden op 
onze webpagina.

 ― Verandering in de EGTS  
Om het hoofd te bieden aan de huidige politieke en praktische uitdagingen, besloot het bestuur 
in maart 2017 de structuur van de Euregio Maas-Rijn aan te passen (zie Timeline).
Op 4 april 2019 werd de Stichting Euregio Maas-Rijn naar Nederlands recht omgedoopt tot een 
Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking. 
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Het EMR-bureau wordt door de 
Vergadering gevraagd een 
structuur voorstel te ontwikkelen

Het voorstel wordt
goedgekeurd door

de Vergadering

OPRICHTINGSSTAPPEN
VAN DE EGTS

Het structuur
voorstel wordt aan 

de lidstaten gestuurd

22 maart 2017

Het wordt daarna 
goedgekeurd door 
de partner regio’s

maart 2018

De akte wordt ondertekend 
bij de notaris, het volgt de 
inschrijving in het 
handelregister

15 maart 2019

Het avontuur EGTS
2.0 is gestart

2020

september 2017

april 2018

De EGTS is officieel opgericht

4 april 2019
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De AEBR is een waardevolle partner van de EGTS die 
de belangen verdedigt van de grensregio’s bij de EU, 
waaronder die van de EMR.

Op drie bestuursvergaderingen en een jaarlijkse alge-
mene vergadering worden thema’s besproken van 
de Europese Unie alsook de grensoverschrijdende 
samenwerking, steeds met de focus op de wensen 
en belangen van de grensregio’s.

De AEBR helpt echter ook occasioneel en zonder bu-
reaucratie bij bepaalde aangelegenheden. Concrete 
voorbeelden in de EMR zijn hiervoor het A1-certificaat 
dat onlangs vereist werd van grensarbeiders, vooral 
van leerkrachten. Dit heeft enige tijd geleid tot verwar-
ring en ergernis bij de betrokkenen. De toestand kon 
dankzij de AEBR relatief snel opgelost worden.

Een ander voorbeeld voor gelegenheidshulp is het 
programma b-solutions: het biedt de aanvragers 
professionele juridische en/of administratieve hulp 
voor hun grensoverschrijdende projecten. Zo kunnen 
de hindernissen uit de weg geruimd worden. De EMR 
heeft hier bijgedragen met het project ‘Geo-blocking’, 
waarmee elke burger in de EMR dezelfde online inhoud 
kan zien als die in zijn buurlanden. Hierbij denken 
we aan mediatheken of video’s, die vaak in het ene 
land toegankelijk zijn, en in het andere dan weer niet.

Een verdere meerwaarde van de AEBR is de on-
dersteuning van de grensregio’s voor de uitvoering 
van hun Interreg-programma’s, waardoor ze een 
waardevolle inspraak krijgen in de opstelling van de 
Interreg-verordeningen.

3. ―  Association of European  
Border Regions (AEBR)
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Spoorverkeer
Voor het spoorverkeer stond het jaar in het teken van 
de start van de RE18, de nieuwe treinverbinding, die 
Aken via Heerlen met Maastricht verbindt. Dit traject 
staat al vele jaren op de agenda: door een verdere 
verbinding met Luik en dan terug naar Aken moet 
hier een volwaardige drielandenspoorlijn ontstaan. 
Bovendien biedt deze lijn nieuwe verbindingsmoge-
lijkheden van Aken naar Eindhoven en dan verder 
naar Nederland. Voor de aansluiting ‘Maastricht – 
Luik’ heeft de EGTS een overeenkomstige resolutie 
aangenomen en doorgestuurd naar de bevoegde 
Belgische overheid. Voor de trein ‘Aken – Luik’ kon 
in 2020 een doorbraak bereikt worden. 

Busverkeer en Velocity Stations
De buslijn 350 (busverbinding van Maastricht via Vaals 
naar Aken) kon eindelijk ook met tickets van het AVV 
(Aachener Verkehrsverbund) gebruikt worden voor 
ritten binnen de stad Aken alsook voor ritten tussen 
Vaals en Aken. Dit is een enorme verbetering voor 
alle gebruikers van openbaar stads- en streekvervoer 
die leven in het afzetgebied van de corridor, omdat 
het dienstenaanbod hierdoor structureel versterkt 
wordt en er zo een directe aansluiting is op het Haup-
tbahnhof in Aken.

Na de bouw van een eerste Velocity Station in Kerkrade 
moet het concept van een eBike-netwerk binnen de 
EMR uitgebreid worden. Daarbij werd in een zoge-
naamd B-solutions-project een juridische analyse 
gemaakt van de hindernissen voor Velocity Stations in 
Oost-België en de eerste daarvan werden reeds opge-
lost. Door een aanpassing aan het Interreg V-A-project 
EMR Connect zullen er in 2020 meer stations gebouwd 
worden in de Parkstad en de laatste stappen voor de 
implementatie in Oost-België gezet worden.

Ticketing
Ook tarieven, ticketverkoop en marketing staan re-
gelmatig op de agenda van de vergaderingen tussen 
de actoren in de mobiliteit. Zo werden er in 2019 
ongeveer 70.000 euregio-tickets verkocht. Dit is een 

toename met zo’n 80% vergeleken met het voorjaar 
en dat is stellig te wijten aan de implementatie van 
RE18. De uitbreiding van het NRW-semesterticket 
bood aan 60.000 studenten van RWTH en FH Aken 
de mogelijkheid om met de bus en de trein gren-
soverschrijdend naar Maastricht te gaan. Daarmee 
werden de jarenlange onderhandelingen toch nog 
met succes afgesloten. Nu moet een complementair 
product hetzelfde mogelijk maken voor de Neder-
landse studenten. 

De verkeersmaatschappijen zijn bovendien overeenge-
komen om een euregionaal Fietsticket in te voeren 
(analoog met het euregioTicket), dat verstrekt wordt 
door de Nederlandse en Duitse aanbieders van open-
baar stads- en streekvervoer en in België ook aanvaard 
wordt. Dit ticket is op 01/01/2020 ingevoerd.

Er werd ook nog een vergadering opgezet tussen de 
regering van de DG, de betrokken burgemeesters, 
de EMR, het AVV en de bedrijfsleiding van de TEC 
om een oplossing te vinden voor problemen van de 
grensoverschrijdende tickets aan de Belgisch-Duitse 
grens. Op een volgende vergadering in 2020 zullen 
de uitgewerkte voorstellen voor oplossingen bes-
proken worden. 

Digitale mobiliteitsoplossingen
De projecten EMR Connect (Interreg EMR), Euro-
pean Travellers Club (Horizon 2020) alsook MaaS 
en Easy Connect dienen om euregionale, digitale en 
multimodale mobiliteitsoplossingen uit te werken. Het 
vooropgestelde doel is om in de komende jaren een 
compatibele eTicketing met overeenkomstige Apps 
in de EMR tot stand te brengen. De projecten finan-
cieren de ontwikkeling van technische oplossingen 
alsook de testfasen (bv. De European Travellers Club 
heeft met succes de eTicketing getest voor rond 500 
reizigers op de grensoverschrijdende lijnen DE – NL).

Meer informatie over die projecten vindt u op onze 
website onder de titel ‘mobiliteit’.

 ― Mobiliteit 
In 2019 werd nog intensiever samengewerkt met de actoren voor mobiliteit, met de hulp van onze 
partner, de euregionale coördinatielocatie van de Aachener Verkehrsverbund. Bij de regelmatige 
ontmoetingen ‘jour fixe’ kwamen alle relevante thema’s aan bod en deze werden omgezet in acties.

4.
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One-Stop-Shop
Een centrale bouwsteen in deze inspanningen vor-
mt het door EaSI gefinancierde EURES-netwerk: het 
Europese coöperatienetwerk van openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening, sociale partners en ook 
private actoren. In 2019 slaagde het partnerschap 
er opnieuw in om de financiering (in totaal bijna 2 
miljoen euro aan incentives) van het netwerk voor 
de jaren 2020/21 vast te leggen. Daarmee kunnen 
de activiteiten van het netwerk voortgezet worden. 
Het grenspartnerschap concentreert zich dan op 
een van de centrale punten: de opstelling van de 
‘One-Stop-Shop’ op de 360-graden arbeidsmarkt. 
De dienstverlening van de GrensInfoPunten (GIP) en 
Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling 
(SGA) moeten meertalig en competent aangeboden 
worden vanuit een centrale locatie. Het reeds gestelde 
voorbeeld van de EMR wordt voorgesteld als concept 
voor de Best Practice door de partnerregio’s Gronau 
en Rijn-Maas-Nord.

Deze aanzet werd in mei 2019 ook geëvalueerd en 
bekrachtigd in het kader van de eerste grenslandconfe-
rentie tussen Nordrhein-Westfalen en Nederland die 
in Venlo werd georganiseerd samen met de EMR. Toen 
werd ernaar gestreefd de grensbelemmeringen weg te 
werken en het dagelijkse leven te vereenvoudigen. Het 
belang hiervan blijkt vooral uit het feit dat de Minister 
voor Europese Aangelegenheden Holthoff-Pförtner 
en de Nederlandse Staatssecretaris voor grensover-

schrijdende samenwerking, Raymond Knops, beslist 
hebben om de grensinfopunten ook na 2020 nog 
te financieren en de aanzet voor de One-Stop-Shop 
voor de verstrengeling van de GIP en SGA concreet 
te stimuleren. Deze waardering van onze aanzetten 
voor Best Practice zal ook in toekomst worden om-
gezet in een concreet Dienstenaanbod dat dicht bij 
de burgers staat.

Strategie-opbouw
Naast de zeer concrete en voor de praktijk relevante 
ontwikkelingen in het kader van advies en bemiddeling 
heeft de EMR zich ook samen met het ITEM-Institute 
(Institute for Transnational and Euregional Cross-Bor-
der and Mobility) op strategisch vlak ingezet voor de 
uitvoering van de bovengenoemde strategie. Dit werd 
nog een bevestigd op de ITEM-jubileumconferentie 
over het thema ‘Building Cross-border Cooperation’ 
in november 2019. 

De EMR ziet in deze ontwikkeling een bevestiging 
van de langetermijnstrategie. Tevens bestaat nu een 
verplichting om ook in de komende jaren intensief 
en nauw samen te werken met de partners aan een 
grensoverschrijdende arbeidsmarkt en zich de ko-
mende tien jaar in het belang van de burgers en 
de economie van onze Euregio in te zetten voor de 
360-graden-arbeidsmarkt in het gehele grondgebied, 
in het kader van de toekomstige EMR2030-strategie.

 ―  Arbeidsmarkt en opleiding 
ARBEIDSMARKT
Het complexe thema van de euregionale arbeidsmarkt in de Euregio Maas-Rijn kreeg ook in 2019 
te maken met verschillende regionale en nationale vertegenwoordigingen, wetgevingen en culturen. 
De jarenlange en continue inspanningen om op het gebied van EMR een eengemaakte grensover-
schrijdende, zogenaamde 360-graden-arbeidsmarkt op te zetten, blijken dan ook essentiëler dan 
men zou denken.

5.
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NXT-TXT
Met zo’n smeltkroes van verschillende culturen en 
talen in de EMR gaat de aandacht van ons oplei-
dingsaanbod vooral uit naar het geschreven woord.

De NXT-TXT literatuurprijs werd in het leven geroepen 
om het schrijftalent van jonge mensen in de EMR te 
ontdekken en te stimuleren.

Op 28 maart werden dan de NXT-TXT-Awards voor 
jonge auteurs van de Euregio Maas-Rijn uitgereikt 
door Prof. Dr. Christiane Vaeßen, Directeur van de 
Zweckverband Region Aken, in naam van Gisela Wals-
ken, voorzitster van de EMR en beschermvrouw van 
deze wedstrijd, in de Aula Aken Carolina in Aken. Uit 
elk van de drie taalgebieden van de Euregio Maas-Rijn 
kiest een vakjury drie winnaars voor de eerste, twee-
de en derde plaatsen. De teksten van deze in totaal 
negen schrijftalenten van 2019 werden gepubliceerd 
in een drietalig boek.

Euregio Literatuurprijs voor scholieren: 
‘De Euregio leest’
De naam is zelf een programma: ‘De Euregio leest’ ver-
bindt boekenwurmen uit de drie taalgebieden van de 
EMR. Het is de bedoeling om de typische kenmerken 
van de literatuur uit de verschillende taalgebieden van 
de EMR voor te stellen aan de anderstalige lezers. De 
lezers kunnen elk boek in hun eigen moedertaal lezen, 
want het tweede streefdoel van dit evenement ligt op 
de vertaling van de werken. Zonder vertaling zouden 
we in een drietalig gebied als de EMR niet ver komen. 
Daarom wordt er aan deze activiteit een grote waarde 
gehecht voor het begrip van de betreffende werken.

In 2019 werd zo de Franse auteur Hugo Horiot 
bekroond voor zijn romandebuut ‘L’Empereur, c’est 
moi’ met de Euregio Literatuurprijs voor Scholieren. 
De prijs werd uitgereikt op 16 mei in het Altes Ku-
rhaus in Aken.

Op de leeslijst stonden zes boeken van andere auteurs 
uit dezelfde leeftijdscategorie, die door het litera-
tuurbureau van de Euregio Maas-Rijn geselecteerd 
werden. Er werden twee boeken in het Nederlands, 
twee in het Duits en twee in het Frans geselecteerd. 
Voor de selectie werden er verschillende avondlezin-
gen georganiseerd met de auteurs en de vertalers. 
Op de dag van de verkiezing kwamen scholieren uit 
de verschillende delen van de EMR samen om de 
winnaars uit te kiezen.

Euregion Poetry Slam
Samen de idee van een grenzeloos Europa beleven: 
dat gebeurt bij de euregionale Poetry-Slam-compe-
titie ‘Borderlines’. Dit is het feest van de culturele 
en taalkundige diversiteit van de Euregio Maas-Rijn.

Na de voorrondes in Heerlen, Eupen en Genk vond 
de grote Finale plaats op 22 november 2019 in het 
Ludwig Forum in Aken. De slammers lazen vijf mi-
nuten lang hun eigen literaire teksten voor in een 
poging het publiek te overtuigen. Dat deden ze in 
hun moedertaal, terwijl de vertalingen van de teksten 
geprojecteerd werden.

OPLEIDING EN ONDERWIJS
Onder leiding van EuregioKultur e.V., een door de EGTS ondersteunde structuur, werden er in 2019 
verschillende activiteiten georganiseerd voor scholieren.
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In 2019 waren de belangrijke aspecten 
op alle gebieden:

 k  De verbetering van de beschikbaarheid van 
informatie over mogelijkheden van behandeling 
en verzorging;  

 k  De voortzetting van de internationale ontwik-
kelingen en hun implementatie in de Euregio 
Maas-Rijn, onder andere door het lidmaatschap 
in WHO-RHN, het netwerk van de WHO voor 
gezonde regio’s;  

 k  De uitwisseling van Best Practices, de ontwik-
keling en ondersteuning van euregionale en 
Europese projecten alsook de ondersteuning 
en ontwikkeling van grensoverschrijdende 
campagnes.

In 2019 lag de focus op de volgende 
projecten:   

 k  CoViVa, waarmee het werk van de verschillende 
regio’s in de EMR zichtbaarheid kon verwerven. 
Dat kon zijn met een film of de ontwikkeling 
van kleine projecten (bv. een Vademecum dat 
de verschillende Best Practices van de regio’s 
samenvat). 

 k  Twee burgertoppen verduidelijken de mening 
van de burgers over de gezondheid. De resul-
taten van de burgertop kwamen in juni 2019 
aan bod in de jaarlijkse conferentie RHN-CoR 
van de WHO bij het thema gezondheid. 

 k  Healthy Indoor Environment (HIE) onders-
teunde een gezonde omgeving in huurwoningen.

 k  Reduce Harm for Children REHAC leerde de 
partners van het project hoe men intergenera-
tionele stressoverdracht van volwassenen op 
kinderen kan doorbreken.

 k  Youth Euregional Scan (YES) zet euregionale 
enquêtes bij de jeugd op om politieke beslis-
singen in aangelegenheden als gezondheid bij 
jongeren en preventie te kunnen baseren op 
de werkelijkheid zoals de bevraagde jongeren 
deze beleven.

 k  euPrevent Social Norms Approach (SNA) werd 
gelanceerd. Met de actie ‘euPrevent Addiction’ 
onderzoekt dit de sociale normen bij schadelijk 
gedrag voor de gezondheid, zoals alcohol- en 
druggebruik. 

 k  De afsluitende conferentie euPrevent Senior 
Friendly Communities was gericht op de schep-
ping van een seniorenvriendelijke omgeving in 
de Euregio Maas-Rijn.

 k  Het gemeenschappelijke congres van het 
Regions for Health Network van de WHO 
(WHO RHN), van het Europees Comité van 
de Regio’s (CvdR), van de Euregio Maas-Rijn 
(EMR) en euPrevent|EMR vond voor de EMR 
plaats in juni 2019. Meer hierover vindt u in 
hoofdstuk 13.3. 

 ― Gezondheid  
Gezondheidsaangelegenheden pakt de EMR aan met een grensoverschrijdende samenwerking door 
euPrevent|EMR (een in 2010 opgerichte stichting) en andere relevante belangengroepen. De focus lag 
ook in 2019 op het samenbrengen van partners uit de gezondheidssector van de EMR zoals bijvoorbeeld 
(universiteits-)ziekenhuizen, verzekeringen, patiëntenorganisaties en openbare gezondheidsdiensten. 

6.
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Cultuurdatabank

Op gebied van cultuur ging in 2019 de aandacht 
speciaal uit naar een euregionale cultuurdatabank 
met als doel de culturele-, creatieve en kunstwereld 
en hun events in de EMR over de grenzen heen toe-
gankelijk te maken voor burgers, bezoekers, economie 
en toerisme. 

Dankzij de bestaande cultuurdatabank ‘publiq’ van 
het Vlaamse gewest en de ervaring en technische 
instrumenten op dit gebied van EUREGIO met zetel 
in Gronau (www.euregio.eu) kon het project een 
grote stap zetten naar zijn realisatie.

De samenwerking met de Euregio heeft ook pers-
pectieven geopend om de uitbreiding te kunnen 
verwezenlijken van de reeds bestaande cultuurda-
tabank voor het gebied van de EUREGIO naar de rest 
van de EMR door de indiening van een project ‘People 
to People’. De stad Maastricht als Leadpartner heeft 
eind 2019 samen met de MAHHL-steden de ontwik-
keling van het project People to People in handen 
genomen.

Voorbereiding van congressen - Task 
Force Cross-Border Culture
Ook de congressen van de Association of European 
Border Regions (AEBR) die voorzien waren voor het 
voorjaar en de herfst 2020 in Saarbrücken en in 
Schaffhausen werden in 2019 intensief en ook ter 
plaatse voorbereid. Jammer genoeg werden deze 
het slachtoffer van de coronacrisis.

Tal van aanvragen van creatieve geesten, kunste-
naarsvertegenwoordigingen, cultuurorganisaties, 
Europese cultuurprojecten alsook ontmoetingen 
in de Euregio en andere grensregio’s van Europa in 
de cultuurwereld werden bestudeerd, toegewezen 
en bewerkt. 

App EUREGIO Grenstochten

Dit in 2018 ingediende project People to People werd 
in 2019 officieel afgerond. 

Met deze app kunnen de burgers in de EMR dankzij 
een viertalige fiets- en wandelrouteplanner met 
behulp van een mobiele app delen van de regio Aken, 
de Duitstalige Gemeenschap en de provincie Neder-
lands-Limburg verkennen.

Deze bevat 60 trajecten alsook kaartenmateriaal, 
informatie over bezienswaardigheden en reistips. 
De app werd al meer dan 9000 keer gedownload.

Met deze app Euregio Grenstochten wordt het 
toerisme in de EMR digitaal versterkt.

Terra Mosana
Dit project is een samenwerking tussen gemeenten, 
culturele hoogtepunten, musea en universiteiten. Het 
streeft ernaar de toeristische aantrekkingskracht en 
het samenhorigheidsgevoel van de Euregio Maas-Rijn 
(EMR) te versterken door de digitale erkenning van hun 
culturele erfgoed. Hiermee moet onder andere een 
concept uitgewerkt worden voor een euregionale mu-
seumpas. Met dit doel hebben de museumdirecteurs 
elkaar ontmoet in november om de opportuniteiten 
en risico’s af te wegen.

De EGTS heeft zich aangesloten bij het project Terra 
Mosana 2019 als associated partner. 

 ― Cultuur en toerisme7.



Jaarverslag 2019

18 

Verkenningswerk

Het aandachtspunt ‘economie’ stond in het jaar 
2019 geheel in het teken van verkenningswerk. De 
EMR nam deel aan tal van activiteiten en ontmoette 
vele actoren om de noden en het potentieel van de 
samenwerking zo goed mogelijk in kaart te kunnen 
brengen. De inhoud daarvan zou eind 2019, begin 
2020 in een euregionale strategische vergadering 
aan bod komen, maar dit ging niet door vanwege de 
coronapandemie.

Einstein-telescoop
In 2019 volgde het bestuur van de Euregio Maas-Rijn 
met aandacht de ontwikkelingen rond de Einstein-te-
lescoop en de mogelijke (en wenselijke) vestiging ervan 
in de EMR. De beslissing over de vestiging van deze 
belangrijke Europese wetenschappelijke infrastructuur 
wordt voor 2024 verwacht. Het lobbywerk werd in 
2019 dan ook actief ondersteund. In het kader van 
het Interreg-programma van de EMR werd het project 
E-TEST gestart, waarin een prototype wordt gebouwd 
om de technologie van de telescoop te bevestigen. 
Bovendien werd er bodemonderzoek verricht om 
de geologie van de Euregio Maas-Rijn in kaart te 
brengen en te modelleren.

Samenwerkingsovereenkomst
In april 2019 ondertekenden NRW Bank, LRM en 
LIOF een samenwerkingsovereenkomst om het pad 
te effenen voor toekomstige grensoverschrijdende 
activiteiten. Incentives, maatregelen en netwerken 
moeten gemeenschappelijk ingezet worden om jonge 
bedrijven in de EMR te versterken. 

Digital Innovation Platform

In december werd het ‘digitale innovatieplatform (DIP)’ 
(www.hyperegio-dip.eu/public/) opgezet. Dit is het 
eerste platform voor de opstart van innovatieprojecten 
in de Euregio Maas-Rijn, in het kader van de Hyperregio 
Project Showroom in Eupen. Deze praktische tool is 
een aanvulling op de bestaande en gevestigde tool ‘The 
Locator’ (www.the-locator.eu). Waar deze laatste 
helpt bij de zoektocht naar bedrijven en locaties, zorgt 
het DIP voor een nauwkeurige matching tussen 
innoverende ideeën en bedrijven van de Euregio en 
actieve ondersteuning bij innovationsscouting.

Interreg V-A en Interreg VI-A
Tegelijk hield de EGTS zich bezig met de onders-
teuning van nieuwe steunaanvragen, die ingediend 
konden worden in het kader van de 6e oproep voor 
projecten van het EMR-programma Interreg V-A. Tal 
van ideeën werden besproken en de relevante actoren 
samengebracht. Bovendien werden in het kader van 
de voorbereiding van Interreg VI-A EMR concepten 
beschouwd, die de efficiënte financiële ondersteuning 
voor de grensoverschrijdende samenwerking van star-
tups en innoverende bedrijven mogelijk zou maken. 
Deze ideeën moeten verder uitgewerkt worden en 
door/met de relevante actoren als een zogenaamd 
vuurtorenproject voor Interreg VI ingediend worden. 

 ― Economie en innovatie  8.
9.
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EURIEC
De EGTS werkt in nauw partnerschap met gevestigde 
structuren. Als deze niet aanslaan of uitgebreid moe-
ten worden, worden er overeenkomstige projecten 
op het getouw gezet. Zo kon in 2019 het Euregionale 
Informatie- en Expertisecentrum (EURIEC) opge-
bouwd worden. Dit project dat direct door de EU 
gefinancierd wordt, moet de administratieve aanpak 
tegen georganiseerde criminaliteit voor de eerste keer 
grensoverschrijdend uitbreiden. Om dit te bekrach-
tigen, ondertekenden de bevoegde ministers al in 
2018 een overeenkomstige intentieverklaring. De 
EGTS neemt nu nog steeds deel aan de regelmatige 
ontmoetingen van de ‘klankbordgroep’ van EURIEC.

NeBeDeAgPol en EPICC
Voor de politiediensten van de EMR was 2019 ook een 
feestjaar: de NeBeDeAgPol (werkgemeenschap van 
de politie) vierde haar 50-jarig jubileum in Aken. De 
toenmalige verantwoordelijken bij de politiediensten 
erkenden toen al dat criminaliteit niet stopt bij de 
(toen nog gesloten) grenzen. Deze structuur werd 
dan ook opgezet om de structurele samenwerking 
en de uitwisseling van informatie te garanderen. De 
operationele arm van deze structuur is het EPICC 
(Euregio Police Information & Cooperation Centre), 
dat in 2019 rond 24.000 grensoverschrijdende 
dossiers verwerkt heeft en voor het eerst een ana-
lysecel kon inrichten. 

BES
Het Bureau voor Euregionale Strafrechtelijke 
samenwerking, de coöperatiestructuur van justitie, 
organiseerde in 2019 verschillende workshops over 
de nieuwe EU-richtlijnen voor internationale re-
chtsbijstand Het heeft ook nieuwe coöperatietools 
opgezet, waaronder een heus Harvard Field Lab.

EMR-EYES
Het werk van de boven genoemde structuren wordt 
door het EMR-project Interreg V-A EMR-EYES onders-
teund. Dit moet de samenwerking van de verschillende 
structuren bevorderen en relevante prioriteiten zoals 
bijvoorbeeld radicalisering, productie en drugshandel 
aanpakken. Momenteel worden de werkingsinstru-
menten opgezet voor de actoren.

Bezoek van de Belgische Minister voor 
Binnenlandse Zaken
De grensoverschrijdende samenwerking was ook de 
focus van een bezoek van de Belgische Minister 
voor Binnenlandse Zaken Pieter de Crem in Eupen. 
Samen met de regering van de DG, vertegenwoordi-
gers van Politie en Justitie (lokaal en euregionaal) kon 
aan de Minister duidelijk gemaakt worden waarom 
grensoverschrijdende samenwerking onontbeerlijk is.

EMRIC
Ook de samenwerking van de reddingsdiensten heeft 
in 2019 veel kunnen bereiken. Naast meer dan 1200 
grensoverschrijdende reddingsoperaties konden 
door de samenwerking in de EMRIC-structuur rond 15 
gemeenschappelijke oefeningen gehouden worden, 
alsook cursussen voor crisiseenheden, coördinatiecen-
tra, enz. opgezet worden. Het daaruit voortvloeiende 
vertrouwen van de crisiseenheden in elkaar en het 
begrip voor de werkwijze van de buren zijn in 2020 
tijdens de coronapandemie onontbeerlijk gebleken. 
Bovendien werkt EMRIC oplossingen uit voor juridische 
problemen aan de grenzen, en informeert het over 
de mogelijkheden van reddingshulp.

 ― Veiligheid   
Het gebied van de veiligheid bestrijkt enerzijds preventie en bestrijding van criminaliteit, en ander-
zijds de samenwerking op gebied van reddingsdiensten. 9.Groepsfo
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Samenwerkingsovereenkomst 
Drielandenpark verlengd
In 2019 heeft de EGTS EMR met zijn toestemming voor 
de 3LP samenwerkingsovereenkomst 2020-2023 
zijn rol als toonaangevende partner van het Drie-
landenpark (3LP) verlengd. Daarmee treedt de jaren-
lange interregionale samenwerkingsovereenkomst van 
de overheid voor ruimtelijke en landschapsplanning, 
natuur- en milieubescherming versterkt in een nieuwe 
fase van grensoverschrijdende samenwerking.

Als euregionaal platform voor ruimte, natuur en 
landschap streeft het Drielandenpark er sinds jaren 
naar, het groene hart van de Euregio Maas-Rijn rond 
de MAHHL-steden Maastricht, Aken, Heerlen, Hasselt 
en Luik gemeenschappelijk en duurzaam als een open 
landschapsruimte zonder grenzen te ontwikkelen. 

Aan de hand van ruimtelijke voorstellingen en studies, 
dialoogfora, werkgroepen en projecten stimuleert 
het 3LP de grensoverschrijdende samenwerking in 
relevante themagebieden, zoals watermanagement, 
klimaataanpassing, behoud en verbetering van de 
biodiversiteit, landschap en landbouw of de betekenis 
van het landschap voor de burgers en de volksge-
zondheid. Zo levert het een betekenisvolle bijdrage 
aan een duurzame ontwikkeling van de Euregio.

Ondersteuning van het 3LP door de 
Euregio Maas-Rijn
Het EMR-bureau heeft het Drielandenpark onders-
teund bij de communicatie met de euregionale pers, 
bij de organisatie van vergaderingen en bij andere 
activiteiten (zie hoofdstuk 11.).

 ― Duurzame ontwikkeling   10.

11.
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In 2019 kon de EGTS 4 projecten indienen voor 
een bedrag van 2.950.000,00 €:

 k  EURES EMR 2019 en 2020: EURES is het netwerk 
voor openbare arbeidsbemiddeling van de Eu-
ropese Economische ruimte. Het netwerk on-
dersteunt het vrije verkeer van werknemers. Het 
project loopt ook in 2020 nog door.

 k  Euregional Information and Expertise Centre 
(EurIEC): Dit door de EU direct gefinancierde 
project moet de administratieve aanpak tegen 
georganiseerde criminaliteit voor de eerste keer 
grensoverschrijdend uitbreiden (zie hoofdstuk 9).

 k  Project tegen Geo-Blocking in de EMR: Het project 
werd door B-solutions ingediend, een programma 
van de EU waarmee projectmanagers professio-
nele juridische en/of administratieve steun kunnen 
krijgen om hindernissen bij grensoverschrijdende 
acties uit de weg te helpen.

 k  Traversing European Borders: Mobility, Integration 
and Security: Dit project dient om gediplomeerde 
jonge mensen die academisch een hoog niveau 
hebben bereikt, te helpen de concrete ervaring 
op te doen die ze missen voor de arbeidsmarkt. 
De EGTS zou deelgenomen hebben als partner 
van het project, maar het werd jammer genoeg 
afgewezen

Nieuws over het People to People project mag U 
onder de rubriek 12.2. Financiële ondersteuning 
terugvinden.

DRIELANDENPARK

Werkwijze van het Drielandenpark
Aangezien de EMR optreedt als leidende partner bij de 
samenwerkingsovereenkomst Drielandenpark (3LP) 
(zie hoofdstuk 10), maakt dit netwerk ook deel uit van 
de projecten van de EMR. De samenwerking in het 
Drielandenpark dient echter o.a. om grensoverschri-
jdende projecten te ontwikkelen en te ondersteunen. 

Voortgezette projecten 
2019 stond geheel in het teken van de afwerking 
van verschillende projecten, die in de fase van de 
3LP-samenwerkingsovereenkomst 2016-2019 ontwik-
keld en geïmplementeerd werden. 

Het project ‘ruimte voor groene infrastructuur’ 
leverde bijvoorbeeld een vergelijkende analyse 
en cartografie op van de verschillende regionale 
beschermde en ontwikkelingsgebieden voor natuur 
en landschap in de EMR, alsook aanbevelingen om 
de euregionale groene infrastructuur verder uit te 
bouwen. Deze leidden in 2019 tot de oprichting van 
een werkgroep, die een Europese LIFE-aanvraag voor-
bereidde voor een project ter verbetering van de gren-
soverschrijdende Governance van de blauwgroene 
infrastructuur verspreid over 3 assen (Maas-corridor, 
Eifel/Ardennen-Kempen-corridor, loessbodemstrook). 
De aandacht werd hierin gericht op de groeiende 
uitdagingen op gebied van biodiversiteit, klimaat-
verandering en volksgezondheid (indiening 2020).

 ― Projecten
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Ook het Interreg People-to-People-project ‘Dear 
Landscape’ werd in 2019 met succes afgerond 
met een tentoonstelling en presentatie in het 
Kunstmuseum IKOB in Eupen. Dit project had het 
Drielandenpark in 2017 opgezet met het oog op de 
formulering van doelstellingen voor landschapskwa-
liteit en de transnationale samenwerking in het kader 
van het Europees Landschapsverdrag. Het leverde 
verrassende inzichten op in hoe de mensen naar 
het landschap als dagelijkse leefomgeving kijken, 
hoe ze het beleven en waarderen. Daaruit vallen 
interessante conclusies te trekken voor een sociaal 
en duurzaam Europa dat dicht bij de burger staat. 
De Directeur van het Regionaal Landschap Kempen 
en Maasland, Ignace Schops, Leadpartner van het 
project en gerenommeerd beschermer van het milieu, 
lid van de Club van Rome, en ambassadeur van het Al 
Gore Climate Leadership Corps, hield in hoogsteigen 
persoon de inleidende voordracht op dit afsluitende 
evenement in het IKOB.

De waterkwaliteit in grensoverschrijdende stroomge-
bieden was in 2019 ook een thema. Het 3LP verrichtte 
in Oost-België in samenwerking met de gemeente 
Raeren en de lokale actiegroep ‘Zwischen Weser en 
Göhl’ een haalbaarheidsstudie in het kader van het 
onderzoeksproject HYPOWAVE dat door het Duitse 
bondsministerie voor onderwijs en onderzoek werd 
ondersteund. Dit onderzocht hoe het behandelde 

en verwerkte afvalwater uit huishoudens en zuive-
ringsstations in broeikassen gebruikt kan worden 
voor de landbouwproductie. De haalbaarheidsstudie 
leverde betekenisvolle resultaten op. Daarmee 
bracht het 3LP een innoverende benadering naar de 
Euregio, die aansluit bij het initiatief voor de ontwik-
keling van een Interreg-project onder leiding van de 
provincie Nederlands-Limburg voor de grensoverschri-
jdende samenwerking in verband met waterkwaliteit 
en bescherming tegen wateroverlast. 

Nog een Highlight van 2019 was het 3LP projectfo-
rum ‘Het bebouwde landschap: tussen betaalbare 
huisvesting en betonstop – Grijze en groene in-
frastructuur in een grensoverschrijdende dialoog’, 
dat in november in Eupen heeft plaatsgevonden. 
Met zijn fora pakt het Drielandenpark toekomstge-
richte thema’s door duurzame ontwikkeling aan. 
Zoals gewoonlijk werden spannende projecten uit 
de EMR op het programma gezet om hun aanpak 
te komen voorstellen. Uit de discussie tussen regio-
nale en lokale actoren in het forum bleek wel dat er 
nog veel samenwerking nodig is - niet alleen over 
landsgrenzen heen, maar ook sectorgrenzen - om de 
maatschappelijke verandering van de stedelijke groei 
vorm te geven als een duurzame, klimaatvriendelijke 
gebiedsontwikkeling. Waar de samenwerking slaagt, 
worden wel degelijk nieuwe ruimtes met een hoge 
aantrekkelijkheid en levenskwaliteit gecreëerd.
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YOUREGION
Het Interreg-project youRegion vormt een netwerk 
voor de uitbreiding van de bestaande aanbiedin-
gen en diensten en stimuleert grensoverschrijdend 
leven en werken in de Euregio Maas-Rijn.

In dit project staan twee doelgroepen op de 
voorgrond: 

 k  occasionele en regelmatige grensarbeiders. 
Voor hen zijn vooral de GIP’s in Maastricht en 
Aken/Eurode, de Service Grensoverschrijdende 
Arbeidsbemiddeling (SGA) in Maastricht en 
Kerkrade, alsook de SGA die in 2020 geopend 
zal worden in Kelmis, belangrijke aanlooppunten. 

 k  nieuwkomers in de regio, bijvoorbeeld hoog-
gekwalificeerde werkkrachten en hun partners, 
die de regio pas ontdekken. 

Informatie en advies
Met een uitgebreid informatieaanbod dat een 
antwoord biedt op vragen over de gespecialiseerde 
arbeidsmarkt, (kleine) ondernemingen, grensarbeiders- 
en/of nieuwkomers kunnen de partners ingaan op de 
noden van de doelgroepen. Door de samenwerking in 
het project beschikken de organisaties ook over een 
beter netwerk, zodat ze snel naar elkaar kunnen door-
verwijzen en grensarbeiders, werkzoekenden, kleine 
bedrijven en nieuwkomers effectiever kunnen helpen.

Zo werd in het Maastricht International Centre de 
‘One-Stop-Shop’ al vroeg in het project gerealiseerd 
en verder uitgebouwd. Daar werken onder andere 
SGA, GIP en Expat Centre onder één dak nauw samen 
en daar biedt ook de ‘ZZP-desk’ (Nederlands Service-
bureau voor zelfstandigen zonder personeel) advies 
aan zelfstandigen en ondernemers die grensover-
schrijdend actief (willen) zijn.

Oprichting van een Service 
Grensoverschrijdende 
Arbeidsbemiddeling in Kelmis 

Met de hulp van Duitse en Belgische partners werd 
in 2019 de oprichting voorbereid en in 2020 moet 
deze gerealiseerd zijn. Het gaat dan hoofdzakelijk om 
grenspendelaars tussen België en Duitsland.

Evenementen
Er hebben in Aken, Hasselt en Maastricht verschillende 
evenementen plaatsgevonden voor zelfstandigen en 
ondernemers, waarbij gewezen werd op het bes-
taande dienstenaanbod. Het blijft gedeeltelijk nog 
wel een uitdaging om de doelgroep in de grenso-
verschrijdende context te bereiken. Er waren ook 
een aantal info-evenementen/workshops voor gren-
soverschrijdende werkzoekenden. Bovendien werd 
met het georganiseerde bezoek aan de Talentevents 
in Genk door Nederlandse en Waalse werkzoekenden 
een eerste stap gezet naar een arbeidsbeurs met 
euregionaal bereik. 

Newcomer welcome
In mei 2019 opende het Expat Centre Limburg in 
Hasselt officieel zijn deuren als aanloopplaats voor 
Expats/Internationals in de Belgische provincie Lim-
burg. Om de nieuwkomers kennis te laten maken 
met de hele EMR, werden door de partners uiteen-
lopende grotere en kleinere gemeenschappelijke 
‘Welcome Events’ georganiseerd. De partners van 
de nieuwkomers kregen in Aken een zogenaamde 
‘Spouse Café’ aangeboden om te kunnen netwerken. 
Het was de bedoeling om de nieuwkomers en hun 
partners de gelegenheid te bieden om een grenso-
verschrijdend, euregionaal netwerk op te zetten. De 
hub van de Dual Career Services in de universiteiten 
van Aken, Maastricht, Hasselt en Leuven is nog een 
andere eerste stap in deze richting.
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 ― Financieel verslag   

Inkomsten

Bijdragen van de partnerregio’s 560.000

Bijdragen voor evenementen en activiteiten   160.000

720.000

Uitgaven

Kosten voor evenementen, activiteiten en bijeenkomsten  263.000

Projecten, waaronder het Fonds voor Kleine Euregionale projecten alsook  
grensoverschrijdende schooluitwisselingen en schoolbezoeken  

105.000

Kosten van partnerschappen 18.000

Personeelskosten 229.000

Communicatiekosten 30.000

Andere algemene kosten 56.000

701.000

Resultaat 2019 +19.000

12.
JAARREKENING
De EGTS heeft 2019 afgesloten met een positief saldo van € 19.000. Dit bedrag werd toegevoegd 
aan de algemene reserve.

Hier volgt een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van  2019 : 
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FINANCIËLE ONDERSTEUNING
Kleine Euregionale projecten
In 2019 ondersteunde de EGTS Maas-Rijn initiatieven 
van burgers en organisaties op gebied van kunst, 
cultuur, sport en maatschappelijk engagement. Dit 
gebeurde met de hulp van het Fonds voor kleine 
Euregionale projecten. Deze projecten droegen bij 
tot de versterking van de wederzijdse contacten en 
het solidariteitsgevoel tussen de bewoners van de 
Euregio Maas-Rijn. 

De subsidiebedragen lagen voor 2019 tussen 400 en 
2100 €. In 2019 ondersteunde het Fonds voor kleine 
euregionale projecten 29 projecten. Daaronder vielen 
sportwedstrijden, tentoonstellingen, symposia, alsook 
culturele en historische evenementen, die in de vijf 
partnerregio’s van de EMR plaatsvonden. 

Grensoverschrijdende schooluitwisse-
lingen en schoolbezoeken
Ook in 2019 heeft een groot aantal scholen uit alle 
EMR-partnerregio’s gebruik gemaakt van het in 2018 
opgezette fonds voor grensoverschrijdende schoo-
luitwisselingen en schoolbezoeken. Dit fonds dient 
voor de financiële ondersteuning van grensover-
schrijdende schooluitwisselingen en schoolbezoeken 
aan musea, tentoonstellingen etc. in een andere 
partnerregio van de Euregio Maas-Rijn. De subsidie 
bedroeg maximaal 250 € voor reiskosten en maximaal 
250 € voor entreegelden.

In 2019 ondersteunde het fonds voor grensoverschri-
jdende schooluitwisselingen en schoolbezoeken zo 
51 uitwisselingen en bezoeken.

Bezoekersgroepen
De EGTS Euregio Maas-Rijn verwelkomde ook in 2019 
talrijke bezoekers uit de Euregio en daarbuiten, om 
ze te informeren over de grensoverschrijdende 
samenwerking in de EMR. Op welke gebieden vindt 
er grensoverschrijdende samenwerking plaats, en 
waar liggen de opportuniteiten en uitdagingen? Dit 
zijn vragen die bij de presentaties voor bezoekers-
groepen aan bod komen. De groepen kwamen op 
bezoek in Eupen of Maastricht. In Maastricht werd 

ook gewezen op betekenis van het Europese Verdrag 
van Maastricht dat ondertekend werd in het Gouver-
nement (Provinciehuis).

In 2019 vrwelkomde de Euregio Maas-Rijn 18 bezoe-
kersgroepen met in totaal meer dan 650 bezoekers.

People to People microprojecten
In het kader van de 3e oproep werden in 2019 projecten 
met een totaal volume van 218.000 € aanvaard. 

Natural Park Achievements
Een project dat de samenwerking tussen de 
aangrenzende euregionale natuurparken 
vergemakkelijkt.

Cut4theJob
Een project dat kapper leerlingen de kans biedt, 
om euregionaal mobiel te zijn. 

1945
Een project dat de gemeenschappelijke geschie-
denis van de Euregio tijdens de Tweede Werel-
doorlog geïllustreerd een de burger bijhaalt.

Grenzeloos Grind
Een project dat zich wijdt aan het digitale 
fietstourisme. 

Dig’Ed (Digital Education)
Een project voor de digitale opleiding van ons 
kinderen. 

Vrijwilligerswerk Futureproof
Een project dat het vrijwilligerswerk grensover-
schrijdend ondersteunt. 

6
projecten werden 

aanvaard

18
projecten verkeerden 

in hun achieve fase

15
projecten werden 

afgesloten

De volgende projecten werden in 2019 
goedgekeurd:
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NIEUWE VOORZITTER EN HER-
VORMDE STRUCTUUR BIJ DE EGTS   
Naast de permanente themagebieden die het werk 
van de Euregio Maas-Rijn continu begeleiden, zijn er 
af en toe ook ingrijpendere veranderingen. Zo was 
2019 een jaar waarin twee verstrekkende veran-
deringen een groot aanpassingsvermogen vereisten 
van het team.

Enerzijds werd het voorzitterschap van de EMR 
door de regio Aken doorgegeven aan de provincie 
Luik, en anderzijds werd de omvorming tot EGTS 
volbracht (zie Hoofdstuk 2).

De verandering in het voorzitterschap bracht ook een 
nieuwe prioriteitenstelling van de kernactiviteiten van 
de EGTS met zich mee. De provincie Luik legt de focus 
van de EMR tussen 2019 en 2022 op de maatschappe-
lijke veranderingen door de digitalisering. In voortzet-
ting van het werk van Gisela Walsken ter ondersteuning 
van de grensoverschrijdende tewerkstelling, verleent 
de heer Gillard dan ook prioriteit aan de mobiliteit 
van werknemers en studenten, een vermindering 
van het wegverkeer, een verhoging van het aanbod 
aan openbare vervoersmiddelen, het opzetten van 
multimodale platformen en eventueel de ontsluiting 
van nieuwe infrastructuurtrajecten.

Beide veranderingen luiden het begin in van een 
nieuwe Euregio: een nieuwe richting vanuit de pro-
vincie Luik met een nieuwe structuur en dan ook 
een nieuwe werkwijze door de EGTS. Deze nieuwe 
start moet de grensregio leiden naar een toekomst 
op Europese leest.

EUREGIO SUMMER SCHOOL 2.0
Op initiatief van het Zweckverband Region Aken en 
in samenwerking met de EMR en de partners uit de 
INTERREG-projecten EarlyTech, youRegion en EMR 
connect, vond van 09-14 september 2019 de Euregio 
Summer School 2.0 plaats. 

Thema: Inclusieve mobiliteit in het digi-
tale tijdperk
Al twee jaar na elkaar hebben zowat 40 studenten 
van de universiteiten en hogescholen in de Euregio 
Maas-Rijn in internationale en multidisciplinaire teams 
het thema ‘Inclusive Mobility in the Digital Age’ bes-
tudeerd. Het evenement werd in het Engels gehouden.

Euregionale complexiteit begrijpen
In de aanloop naar de eigenlijke Summer School wer-
den zogenaamde preseminars georganiseerd, om de 
deelnemers voor te bereiden op hun Team-Challenges, 
en ook om ze bewust te maken van de complexiteiten 
van de Euregio Maas-Rijn en grensoverschrijdende 
samenwerking. Daardoor kon de aandacht van bij het 
begin geheel uitgaan naar de beleving van de Euregio, 
niet alleen theoretisch, maar ook zeer praktisch. Dit 
jaar werd dit uitgediept door de ‘on-tour’ aanpak van 
de Summer School, waardoor de studenten elke dag 
van zeer nabij kennis konden maken met een andere 
stad en een andere Highlight uit de Euregio. Het kon 
gaan om de IDCampus in Luik, de CordaCampus in 
Hasselt, de Incubator Spa-Francorchamps, het project 
Superlocal in Heerlen of de DigitalChurch in Aken.

De Challenges voor de deelnemers, die voor de finale 
door een vooraanstaande jury werden voorgedra-

 ―  Top Events in 2019   13.
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gen, hebben dit ‘Euregionale bewustzijn’ duidelijk 
getoond. Deze aanpak werd ons nog eens bevestigd, 
niet alleen door de feedback van de jury, maar in het 
bijzonder ook van de deelnemers. De EMR zal zich er 
in toekomst dan ook voor inzetten om het format van 
de Summer School ook na de INTERREG-project-
fase in de regio duurzaam te institutionaliseren.

GEMEENSCHAPPELIJKE 
CONFERENTIE VAN WHO-
REGIONS FOR HEALTH 
NETWORK, COMITÉ VAN DE 
REGIO’S EN DE EMR   
Onder het thema ‘De mensen in het middelpunt 
van de gezondheids- en duurzaamheidspolitiek 
houden’ werd in juni 2019 het 25e congres van het 
WHO-netwerk van de gezondheidsregio’s (WHO 
RHN) georganiseerd in samenwerking met het Europees 
Comité van de Regio’s (CvdR), de Euregio Maas-Rijn (EMR) 
en euPrevent|EMR in de EMR. In februari werden de 
burgers van de vijf regio’s van de EMR uitgenodigd voor 
twee burgertoppen, waar ze met hun visies konden 
bijdragen aan het congres.  

Er waren drie hoofdthema’s:
 k  De vermindering van ongelijkheid in de ge-

zondheid, uitgaand van een rapport van de WHO 
over de gelijke kansen in de Europese regio’s op 
vlak van gezondheid. 

 k  De vooruitgang bij de omzetting van de doels-
tellingen van de Verenigde Naties voor duur-
zame ontwikkeling. 

 k  Vragen in verband met de noden aan gezond-
heidspersoneel in de toekomst. 

Elk thema werd besproken in een panel van ex-
perts, regionale vertegenwoordigers en aan de hand 
van de verslagen die de burgertop voortbracht.  
Verdere thema’s waren gezondheid en gender, milieu-
factoren die ongelijkheid teweegbrengen in de gezond-
heid, alsook de relatie tussen het gezondheidsstelsel 
en de economie. 

Het evenement omvatte ook een zakelijke vergadering 
van het WHO-RHN-netwerk, inclusief een rapport over 
het samenwerkingspartnerschap tussen regionale 
universiteiten en regionale vertegenwoordigingen en 
een voordracht over de hervorming van de eerste-
lijnszorg in Vlaanderen.
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CHIO AKEN
In 2019 reikte de Euregio Maas-Rijn voor het eerst 
de ‘prijs van de Euregio Maas-Rijn’ op initiatief van 
CHIO uit. Deze prijs voor een menproef symboliseert 
de steun van de EMR voor de paardensport in de 
regio. Zo’n 368.500 bezoekers volgden afgelopen 
jaar het evenement. 

OFFICIËLE BEZOEKEN
In 2019 werd de EMR door vooraanstaande per-
soonlijkheden bezocht. Zij waren gekomen om 
meer te vernemen over de grensoverschrijdende 
samenwerking in onze Euregio. Tijdens deze bezoeken 
werden verschillende projecten en partnerschappen 
voorgesteld, zoals het GIP (Grensinfopunt), youRe-
gion (versterking van de Euregionale arbeidsmarkt), 
EurFriends (onder andere grensoverschrijdende prak-
tijken in de beroepsopleiding), ECON (Euroregionale 
coördinatie van het openbaar verkeer), BES (Bureau 
voor Euregionale strafrechtelijke samenwerking) en 
EPICC (politiesamenwerking).

Op 7 mei bracht de Belgische Minister voor Binnen-
landse Zaken Pieter de Crem ons een bezoek. Hij kreeg 
hier dan informatie over de sleutelprojecten van de EMR 
inzake veiligheid en bescherming tegen rampen.

Op 14 juni bracht de juridische afdeling van de Eu-
ropese Commissie (DG Regio) een bezoek aan de 
EMR om meer te vernemen over de juridische hin-
dernissen in de grensoverschrijdende samenwerking.

Op 15 juli brachten de ambassadeurs van de Bonds-
republiek Duitsland in het Koninkrijk België en in 
het Koninkrijk der Nederlanden, Martin Kotthaus 
en Dirk Brengelmann, ons een bezoek. 

Op 28 oktober verwelkomde de EMR de Staatssecre-
taris van het (Duitse) Bondsministerie voor werk 
en sociale zaken, Dr. Rolf Schmachtenberg, die instaat 
voor het Europese tewerkstellings- en sociale beleid.

Eind van het jaar, op 18 december, bracht dan nog 
eens een politiek-administratieve delegatie uit 
Berlin een bezoek aan het bureau van de Euregio 
in Eupen.

GRENSLANDCONFERENTIE 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
– NEDERLAND 
In mei 2019, ter gelegenheid van de dag van Europa, 
kwamen politici en diplomaten uit Nordrhein-West-
falen en Nederland samen voor een eerste grens-
landconferentie. Daarbij lag de focus op de grenso-
verschrijdende samenwerking van beide landen.

Uit Nordrhein-Westfalen waren Minister voor Europa 
Stephan Holthoff-Pförtner en Minister van verkeer 
Hendrik Wüst aanwezig.

Aan Nederlandse zijde namen Raymond Knops, 
Staatssecretaris voor grensoverschrijdende 
samenwerking en Koninkrijksrelaties in het Minis-
terie voor Binnenlandse Zaken en Staatssecretaris 
Stientje van Veldhoven (infrastructuur en waterbe-
heer) hieraan deel.

PLATFORMMEETING  
VAN DE EGTS 
De EGTS werd uitgenodigd om zich aan te sluiten 
bij het EGTS-platform van de Afdeling van de regio’s 
(https://portal.cor.europa.eu). Hiervoor moest het zich 
eerst aansluiten bij de jaarlijkse ledenconferentie. Daar 
werd met vertegenwoordigers van CvdR, de DGRegio 
en andere EVTZ’s gesproken over de nieuwe Europese 
verordeningen inzake steunprogramma’s (European 
Territorail Cooperation, Common Provisions Regu-
lation, enz.) alsook over actuele initiatieven van de 
Europese Commissie. De verschillende EGTS worden 
uitgenodigd om hieraan mee te werken. 
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