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VOORZITTERSCHAPSWISSEL 2019
TERUGBLIK EN VOORUITBLIK 

Euregionale burgertop naar aanleiding van het 
25-jarige jubileum van het Verdrag van 
Maastricht
Indiening van het Interreg-kaderproject People 
to People
Slotevenement Interreg IV-A EMR

Euregionale conferentie
23 november 2017 in Maastricht, 
foto: ®Sarah Assabah

EMREX : Grote rampenoefening
9 november 2019 in Aken
foto ®Sarah Assabah

Geslaagde afsluiting van het program-
ma Interreg IV-A EMR
Besluit van het Bestuur tot omvorming 
in een EGTS en goedkeuring hiervan
Regionale conferentie: Buurtalen in de 
Euregio Maas-Rijn
Voorstelling van Interreg Volunteer 
Youth
Indiening van de Interreg projecten 
EMR-EYES (Veiligheid) en youRegion 
(Arbeidsmarkt)
Taskforce Cross-Border Culture in 
Dresden

COMMUNICATIE:

Cijfers over thema’s als euregionale economie,
onderwijs en cultuur werden onderzocht en 
gedocumenteerd: het resultaat is de euregionale 
infografiek -een primeur voor de Euregio Maas-Rijn 
(EMR)!
De viertalige brochure „Euregio Concreet“,
welke de netwerken uit alle themagebieden van
de EMR in één brochure samenvat, werd opgesteld.
„Waar diversiteit verbindt“ is sinds eind 2017 
bovendien een motto op het gebied van communi-
catie.
De beeltenis werd naar aanleiding van de 
structuurwisseling in 2019 voorzien van een nieuw 
logo.
Er werd een nieuwe structuur voor de nieuwe 
website van de EMR opgezet.
De werkzaamheden van de Euregio alsmede van de 
partnerregio’s worden doorlopend zowel op de 
website alsook via de social media en in de pers 
gepubliceerd.
Door regelmatige bijeenkomsten van de communi-
catiemedewerkers uit de partnerregio’s kon de
uitwisseling verder verbeterd worden.



















Regionale conferentie: Territoriale intelligentie - 
grensoverschrijdende gegevens voor de Euregio 
Maas-Rijn
De lidstaten keuren de EGTS goed.
EMREX : Met 450 leden van de interventiediensten 
Uitreiking van de Euregiorozet
Ondertekening van de partnerschapsovereenkomst met 
AVV
MAHHL-conferentie over veiligheid en radicalisme
GIP Together (vergadering van de Duitse, Belgische en 
Nederlandse Eures-adviseurs  en grensinformatiepunten 
in Eupen)
Eerste euregionale Summer School
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PERSPECTIEF VAN HET EMR-VOORZIT-
TERSCHAP VAN 2019 TOT 2022 DOOR 
LUC GILLARD:

DÉPUTÉ PROVINCIAL – PRÉSIDENT LUC 
GILLARD, VOORZITTER VAN DE EMR VAN 
2019 TOT 2022  

Als nieuwe voorzitter van de EMR wil ik namens 
de provincie Luik mijn voorgangers bedanken 
die al bijna 45 jaar werken aan de ontwikkeling 
van het gebied van de Euregio Maas-Rijn met als 
doel de levensomstandigheden en het welzijn 
van de burgers te verbeteren. Ik feliciteer Region 
Aachen-Zweckverband in het bijzonder met de 
hervorming van de EMR tot een Europese 
Groepering voor Territoriale Samenwerking 
(EGTS), een belangrijke stap ter versterking van 
de grensoverschrijdende samenwerking en 
waarvan het verzekeren van de geslaagde 
omzetting in de praktijk nu mijn taak is. In een 
veranderend Europa is het de taak van de 
overheden om concrete oplossingen te vinden 
voor problemen van de burgers. Door de vele 
facetten kan de grensoverschrijdende 
samenwerking ongetwijfeld bijdragen tot de 
aanpak van  actuele maatschappelijke uitdagin-
gen. Daarom zie ik de Euregio als een relevant 
gebied voor het uitwerken van samenwerkings-
projecten in de zin van de “smart cities” 
rekening houdend met de nodige digitale en 

ecologische veranderingen. Voortbouwend op 
het werk van mijn voorgangster ter bevorde-
ring van de grensoverschrijdende tewerkstel-
ling ben ik daarom van plan prioriteit te geven 
aan de mobiliteit van werknemers en 
studenten: het autoverkeer te beperken, het 
aanbod aan openbaar vervoer te vergroten, 
multimodale platformen ter beschikking te 
stellen en eventueel nieuwe infrastructuurtra-
jecten te ontsluiten. Dit alles houdt een aanpak 
in waarbij de traditionele grenzen geen rol 
meer spelen. Hartelijk dank dat  u mij bij dit 
proces de komende drie jaar vergezelt, ik kijk 
uit naar een constructieve samenwerking.

PROJECTEN

De Euregio Maas-Rijn neemt meer en meer haar rol op 
als ontwikkelingsmaatschappij en concretiseert dit 
door talrijke projecten. Van 2016 tot begin 2019 heeft 
de Euregio Maas-Rijn 15 projecten met een totale 
omvang van ongeveer € 32.050.000 (EURES 2016 niet 
meegerekend) ingediend (waarvan 9 aanvragen als 
administratief verantwoordelijke en 6 als gewone 
deelnemer). Hierbij werden 212 partners gemobi-
liseerd. Dankzij People to People (EMR) werden meer 
dan 20 prijzen met ongeveer € 470.000 gesubsi-
dieerd.  

Het doel van deze projecten is aan de hand van 
microprojecten het bewustzijn voor de samenwerking 
over de grenzen heen te verbeteren, de beleving in de 
grensregio te versterken en de levenskwaliteit van de 
inwoners van de EMR te verhogen.

Het fonds “Kleine euregionale projecten” onders-
teunde de laatste 3 jaar ongeveer 100 kleine 
initiatieven in de grensregio die dicht bij de burger 
staan. Speciaal voor scholen werd in 2018 het 
fonds “Grensoverschrijdende schooluitwisselin-
gen en schoolbezoeken” in het leven geroepen, dat 
sindsdien meer dan 50 scholen steunde bij 
grensoverschrijdende uitstappen. Beide fondsen 
genieten een grote populariteit, niet in de laatste 
plaats door een onbureaucratische structuur en 
snelle afhandeling.

In het kader van People to People kunnen informa-
tiesessies, cultuurdagen, muziekevenementen/fes-
tivals, sportevenementen, publicaties, mobiele 
toepassingen, netwerkvorming genoemd worden 
met betrekking tot de volgende onderwerpen: sport 
en cultuur; arbeidsmarkt, opleiding en jeugd; 
communicatie en marketing; burgerparticipatie en 
openbare diensten.

EUREGIO MAAS-RHEIN
Gospertstr. 42 - B-4700 Eupen

 +32 (0) 87 789 630

 +32 (0) 87 789 633

 info@euregio-mr.eu

 www.euregio-mr.eu

 Heeft u ideeën en wilt u die
euregionaal realiseren?
Neem dan contact met ons op!

Exemplaren van de
brochure Euregio concreet
kunt u aanvragen bij het
bureau van de EGTS Euregio 
Maas-Rijn.

2016 2017 2018 2019

Uitreiking van de Euregiorozet 
12 december 2018
foto ®Sarah Assabah

Indiening euRIEC
Ingebruikneming RE18
Eerste grensoverschrijdende semesterticket
(uitbreiding NRW)
Start EGTS







De heer Luc Gillard - gedeputeerde-voorzitter
van de Provincie Luik
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Voor een betere leesbaarheid is hier van genderdifferentiatie afgezien.

















ECONOMIE
EN INNOVATIE

ARBEIDSMARKT,
ONDERWIJS EN OPLEIDING

De activiteiten op het gebied van economie en 
innovatie kunnen voornamelijk worden samenge-
vat in het Interreg-project Hyperregio, dat 
EarlyTech, BuSyBee en Innovation2Market met 
elkaar verbindt. B2S, S2B en B2B elementen 
worden zo gecombineerd in slechts één netwerk.

Naast tal van informatie- en netwerkevenementen 
zijn er ook op maat gemaakte tussenkomsten 
mogelijk (Business to Business, Technology 
Transfer en Business Development Support 
Managers). Kleine en Middelgrote Ondernemingen 
(KMO’s) kunnen dan ook financieel worden onders-
teund met zogenaamde vouchers.

Om de Euregio door middel van innovatie en 
kennisuitwisseling op de wereldkaart te positione-
ren, wordt de politieke lobby van de Einstein-teles-
coop voortgezet.

EURES is al jaren actief als instelling voor grenso-
verschrijdende arbeidsmarktbemiddeling in de 
grensregio's van België, Nederland en Duitsland. 

De Grensinformatiepunten (GIP's) zijn uitgebreid 
tot de hele Euregio en de Servicepunten Grensover-
schrijdende Arbeidsmarktbemiddeling (SGA) zijn 
opgericht. 

In de Euregio Maas-Rijn zijn de arbeidsmarkten de 
afgelopen drie jaar dichter naar elkaar toe 
gegroeid, waardoor nieuwe kansen voor de burgers 
zijn ontstaan.

Ook op het gebied van onderwijs zijn nieuwe 
samenwerkingsverbanden en evenementen opgezet.
Voor het eerst werd een euregionale Summer 
School gehouden voor studenten van alle euregio-
nale universiteiten om het onderwijslandschap 
samen te brengen.

Sinds 2018 bestaat er een euregionaal fonds ter 
bevordering van grensoverschrijdende schoo-
luitwisselingen en schoolbezoeken. Daarnaast 
organiseert het grensoverschrijdende Interreg-EMR-
project EUR.Friends grensoverschrijdende stages in 
de hele euregio. 

Verder heeft het INTERREG-V-A project youRegion 
als doel de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in 
de EMR te versterken door een betere afstemming 
van de advies- en bemiddelingsstructuren en de 
ontwikkeling van een euregionale welkomstcultuur.

CULTUUR
EN TOERISME GEZONDHEIDSZORG

Op het gebied van cultuur werden netwerken met 
Euregionale uitstraling opgericht waarmee de EMR 
een levendige uitwisseling heeft. Voorbeelden zijn 
Leerzeile Contemporary (samenwerking van musea 
voor hedendaagse kunst), Creative Hub Euregio 
(advies/begeleiding voor grensoverschrijdende 
samenwerking van creatievelingen), SPACE 
(oprichting van een euregionale kunstcollectie) en 
de samenwerking SMart (coöperatie voor en door 
creatievelingen) met de grensinformatiepunten. 

Momenteel wordt ook gewerkt aan een culturele 
databank van de EMR, die kunst en cultuur over de 
grenzen heen toegankelijk zal maken.

Op het gebied van gezondheid werden de 
volgende acties uitgevoerd in samenwerking met 
euPrevent/EMR.

In het kader van het programma “Verslaving" is 
het SNA-project (Social Norms Approach) 
gestart;

Op het gebied van “Mlieugeneeskunde” werden 
online seminars over milieu- en gezondheid-
sinstrumenten gehouden;

In het programma “Infestiepreventie” werd het 
euPrevent kwaliteitslabel  toegekend aan 
ziekenhuizen in de Euregio Maas-Rijn;

In het kader van het programma "Geestelijke 
gezondheid" is het project “Senior Friendly 
Communities” van start gegaan;

Op het gebied van overgewicht werd er via het 
HEPCOM-project toegang verschaft tot 
resultaten en onderzoeksinstrumenten voor 
lokale overheden en scholen;

Op het gebied van patiëntenvertegenwoor-
digeing is de samenwerking tussen zieken-
huizen en patiëntenondersteunende groepen 
geïnitieerd;

Het 25e jaarlijkse congres van de World Health 
Organization – Regions of Health Network 
(WHO-RHN) werd in 2019 georganiseerd in de 
EMR, samen met euPrevent en het Comité van 
de Regio’s. 

VEILIGHEID MOBILITEIT
EN INFRASTRUCTUUR
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De actoren in de samenwerking van politie en 
justitie (waaronder EPICC en BES) hebben in 2017 
het project EMR EYES opgezet, welke een 
holistische aanpak van de georganiseerde 
misdaad hanteert. Niet alleen de grensoverschri-
jdende uitwisseling van informatie tussen betrok-
ken  diensten, maar ook tussen de verschillende 
disciplines zal worden versterkt om misdrijven te 
voorkomen en te melden. Het euregionale informa-
tie- en expertisecentrum euRIEC zal een sterkere 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
administraties en veiligheidsdiensten mogelijk 
maken via een "administratieve aanpak".

Samen met 450 reddingteams heeft EMRIC op 9 
november 2018 een grote calamiteitenoefening in 
het kader van grensoverschrijdende samenwerking 
bij crisispreventie en rampenbestrijding uitgevoerd in 
het station Aken-West.

De dagelijkse samenwerking wordt gegarandeerd 
door de EMR-partnernetwerken NeBeDeAgPol, 
EPICC, BES en EMRIC.

In januari 2018 ondertekenden de Euregio Maas-Ri-
jn en het Euregionale Coördinatiebureau van het 
Aachener Verkehrsverbund (AVV) een partner-
schapsovereenkomst.

De bestaande samenwerking heeft de afgelopen 
jaren al geleid tot talrijke verbeteringen in het 
grensoverschrijdende regionale vervoer voor 
burgers in de drielandenregio. Daarnaast verbetert 
het project emr connect het tarief- en serviceaan-
bod, digitaliseert het de ticketing en informeert het 
passagiers over e-bussen.

Voorbeelden hiervan zijn het Euregioticket, de 
overgangstarieven tussen Heerlen en Roermond 
en de AVV, de uitbreiding van het Belgische 
spoorwegtarief naar Aken en Maastricht of het 
"region3tarif" voor de drielandenregio. 

In 2018 werd ook een doorbraak bereikt in de 
onderhandelingen over de verlenging van het 
semesterticket. Veel studenten van Aken kunnen 
aldus hun semesterticket in de toekomst tot in 
Maastricht gebruiken.

Het project "European Travellers Club" heeft het 
ook mogelijk gemaakt om de eTicketing-systemen 
van de Nederlandse en Duitse partners van de EMR 
te testen, zodat onbeperkt reizen met slechts één 
ticket mogelijk wordt.

Sinds 27 januari 2019 zorgt de RE18 voor een 
directe treinverbinding tussen Aken en Maastricht. 
Een uitbreiding naar België is gepland. 

In 2016 werd het samenwerkingsverband 
"Drielandenpark" (3LP) nieuw leven ingeblazen: 13 
partners ondertekenden de samenwerkingsove-
reenkomst, waarin de EMR sindsdien als 
leadpartner optreedt. Het Drielandenpark heeft met 
de steun van het EMR-Bureau een hele reeks 
projectfora georganiseerd over verschillende 
onderwerpen met betrekking tot het euregionale 
landschap, zoals natuur, landbouw en urbanisatie. 
Voor het eerst werden de werkgroepen voor 
invasieve soorten en de integratie van geogra-
fische gegevens opgericht. Projecten zoals "Dear 
Landscape" of "Ruimte voor groene infrastructuur" 
werden gelanceerd. Het 3LP ondersteunt ook 
verschillende grensoverschrijdende initiatieven 
zoals bescherming tegen overstromingen en 
klimaatadaptatie. Het Drielandenpark is dus een 
voorbeeld van territoriale cohesie en grensover-
schrijdende samenwerking in de zin van de 
Europese Landschapsconventie. 

De Euregio Maas-Rijn is de afgelopen jaren zeer 
actief geweest op het gebied van gegevensonde-
rzoek. Eind 2017 werden in samenwerking met 
Interreg reeds talrijke grensoverschrijdende 
gegevens over cultuur, onderwijs en toerisme 
verzameld. 

Dit resulteerde in de eerste euregionale infografiek 
die de belangrijkste euregionale gegevens in één 
oogopslag samenvat. 

In september 2018 werd in dit verband een 
regionale conferentie georganiseerd. Naar aanlei-
ding van dit event vond een levendige uitwisseling 
met de EMR en haar burgers plaats over innova-
tieve maatregelen zoals de gezondheidsatlas of de 
Euregionale GIS Viewer .

De Euregio Maas-Rijn werkt dagelijks samen met 
partners uit de meest uiteenlopende vakgebieden. 
Dankzij de EGTS zullen deze banden verder worden 
versterkt. 

De Euregio Maas-Rijn heeft vorig jaar een nieuwe 
website gemaakt. Dit zorgt voor een "one-stop-
approach" door het creëren van veelzijdige links 
naar externe websites van haar netwerkpartners.

Daarnaast zijn er in de Euregio Maas-Rijn regelma-
tig bezoekersgroepen. Elk jaar worden ongeveer 
800 mensen verwelkomd in de deelnemende 
bezoekersgroepen.

Regio Aken-Zweckverband (D)

Aachen

TERUGBLIK: VOORZITTER VAN REGION 
AACHEN ZWECKVERBAND EN 
REGIERUNGSRÄSIDENTIN KÖLN, 
GISELA WALSKEN, VOORZITTER VAN 
DE EMR VAN 2016-2019

De regio Aken nam in 2016 met veel plezier het 
estafettestokje van de Duitstalige 
Gemeenschap over en heeft zich ten volle 
ingezet om de strategie EMR2020 verder te 
realiseren. Op heel wat vlakken zoals de 
arbeidsmarkt, opleiding, cultuur, buurtalen en 
mobiliteit konden projecten opgezet en 
verwezenlijkt worden om het grensoverschri-
jdende samenleven, werken en pendelen voor 
de burgers verder te vereenvoudigen.

De eerste Euregio Summer School werd georga-
niseerd. Studenten van de voornaamste 
hogescholen en universiteiten werkten een 
week lang toekomstvisies voor onze regio uit en 
zetten dit werk in de toekomst voort. Ik ben 
beschermvrouw geworden van NxtTxt, een 
meertalige literatuurprijs waarmee jong 
euregionaal literair talent wordt gesteund.

Omdat de structuren in de partnerregio’s, ook 
op grensoverschrijdend niveau, een permanente 
verandering ondergaan, heeft de EMR zich aan 
deze realiteit aangepast. De EMR heeft haar 
rechtsvorm veranderd: van een stichting naar 
Nederlands recht is ze nu een Europese Groepe-
ring voor Territoriale Samenwerking, afgekort 
EGTS, geworden. Hierdoor heeft de EMR 
voortaan een eigen - Europese - en dus sterke 
rechtspersoonlijkheid met een duidelijke en 
gelegitimeerde delegatie van taken: de EMR is 
een erkende instelling voor de duurzame 
ontwikkeling van de ruimte zonder binneng-
renzen en draagt bij tot de vereenvoudiging van 
het dagelijks leven van haar burgers in alle 
levenssituaties. 

Wat de EMR de voorbije jaren heeft bereikt, is 
het resultaat van een gemeenschappelijke, 
vertrouwensvolle samenwerking. Ik wil alle 
partnerregio’s en partners bedanken voor hun 
inzet van de voorbije jaren en draag hierbij het 
voorzitterschap van de EGTS met de strategie 
EMR2030 over aan de provincie Luik met het 
vertrouwen dat Europa in de EMR zal voortbes-
taan, dat er hindernissen worden weggewerkt, 
innovatieve oplossingen worden ontwikkeld en 
een netwerk met nog meer actoren zal 
ontstaan.

GOVERNANCE/BESTUURSVORM:

De Euregio Maas-Rijn werd als één van de 
oudste grensoverschrijdende samenwerkings-
verbanden in 1976 opgericht. In thematische 
werkgroepen vond een regelmatige uitwisse-
ling van informatie plaats tussen overheden 
aan beide kanten van de grens. Tijdens het 
proces van het steeds meer integrerende 
Europa met open grenzen moeten structuren 
echter met de tijd meegaan om nieuwe 
uitdagingen en problemen aan te pakken, 
zodat het samenwerkingsverband in 1991 een 
“stichting” naar Nederlands recht werd. De 
Europese Groepering voor Territoriale 
Samenwerking (EGTS) Euregio Maas-Rijn die 
op 1 april 2019 is opgericht, heeft nog steeds 
als doel de grensoverschrijdende samenwer-
king te versterken door relevante actoren bij 
het beslissingsproces te betrekken. Deze 
samenwerking moet verder worden ontwikkeld 
ten voordele van een evenwichtige en 
duurzame ontwikkeling van de ruimte zonder 
binnengrenzen en ter vereenvoudiging van het 
dagelijkse leven van haar burgers in alle 
levenssituaties.

De EGTS pakt hiermee een kernprobleem 
van de grensoverschrijdende samenwerking 
aan: de bevoegdheden zijn in de afzonderli-
jke Europese nationale staten verschillend 
verdeeld, zodat de grensoverschrijdende 
samenwerking vaak wordt bemoeilijkt, 
omdat de bevoegde overheid niet gesensibi-
liseerd is voor de problematiek en men het 
probleem vaak niet gepast kan aanpakken. 
De EGTS ziet zichzelf hier als grensover-
schrijdend contactpunt en platform voor 
uitwisseling en samenwerking tussen de 
desbetreffende beleidsmakers. Vooral het 
gemeentelijke niveau (steden en gemeenten) 
van de partnerregio’s alsook bestaande 
grensoverschrijdende diensten en netwer-
ken moeten meer bij de structuur en werkwi-
jze van de EMR worden betrokken. Door de 
vergadering van de EGTS werd verder een 
instrument gecreëerd dat de discussie en het 
debat over de grensoverschrijdende 
samenwerking verrijkt, doordat er 
verschillende beslissingsniveaus uit de 
partnerregio’s vertegenwoordigd zijn.
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Mevrouw Gisela Walsken, Voorzitter van de Euregio Maas-Rijn, 
Voorzitter van het regeringsdistrict Keulen en Voorzitter
van de regio Aken-Zweckverband
















