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1.

― Voorwoord
Wanneer je volgens de Euregio Maas-Rijn (EMR) een titel zou moeten schrijven boven het jaar 2021, zou dat
waarschijnlijk worden: “Tussen reageren en vooruitzien”.
De tegenstellingen in de taken van de EMR konden inderdaad niet groter zijn in 2021: enerzijds ondersteunde
zij, zoals ook in 2020, de verschillende crisiseenheden en
beleidsmakers van de Euregio tijdens de coronapandemie
en informeerde ze de bevolking over het oversteken van
de grenzen en de maatregelen in de Euregiolanden. Ze
assisteerde ook bij de evaluatie na de verwoestende overstromingsramp die de hele Euregio Maas-Rijn teisterde.

Een symbool daarvan is het in 2021 gelanceerde Interreg-project ‘EMRLingua’, dat een aantrekkelijkere en
modernere vorm moet geven aan het leren en aanleren
van de buurtalen van de Euregio. Door de uitbreiding
van schoolnetwerken en het creëren van nieuw digitaal
lesmateriaal zouden studenten en leerkrachten meer
toenadering moeten krijgen tot hun buren in de Euregio.
Dankzij het onlangs opgerichte Fonds voor euregionale
onderwijsmobiliteit geeft de EMR de scholen in de grensregio ook financiële steun voor hun schooluitstappen en
uitwisselingen.

Anderzijds werkte zij aan haar strategie EMR2030 en
lanceerde ze nog een Interreg-project.

Voorts nam de EMR ter ondersteuning van de coördinatie
nog een prestigieus project met internationaal karakter
op zich: de Einstein-telescoop.

De EMR beleefde 2021 met het gevoel tegelijkertijd op
de rem en op het gaspedaal te staan.

Al deze thema’s en nog veel meer vindt u in dit jaarverslag
2021. Ik wens u een aangename lectuur.

Eind 2021 kreeg het gevoel van verandering echter de
bovenhand toen de EMR2030-strategie werd voltooid
en de algemene vergadering van de Euregio Maas-Rijn
deze definitief goedkeurde, zodat deze nu – omgekeerd
evenredig met het uitdoven van de coronapandemie – in
volle vaart de euregionale toekomst in gaat.

Luc Gillard
Voorzitter van de EGTS Euregio Maas-Rijn
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― D
 e coronapandemie en de gevolgen voor de EMR
Ook in 2021 werkte de EGTS Euregio Maas-Rijn mee
door de bevolking van ons grensgebied te informeren
en de crisiseenheden bij te staan: het COVID-project
PandEMRIC van Interreg V-A EMR liep weliswaar af in
juni 2021, maar vóór die datum hielp het, onder leiding
van EMRIC-samenwerkingsverbanden, de crisiseenheden
met het bundelen en doorgeven van informatie (zie het
deel over PandEMRIC).
Ook de communicatieafdeling werkte voort aan het
sensibiliseren en informeren van de burgers in de Euregio rond het thema ‘grensovergang’ (zie het deel over
communicatie).

De meeste vragen daarover werden aan de GrensInfoPunten (GIP’s) gesteld, maar ook het Crossing Borders-formulier en het EMR-bureau zelf beantwoordden
veel vragen van burgers.
Het voortduren van de pandemie betekende ook dat
de EMR haar werkzaamheden op twee sporen van in
2020 – het gewone werk in de themagebieden, plus de
bijkomende taken die verband hielden met de pandemie
– moest blijven voortzetten, wat ook in 2021 veel van
het team gevergd heeft.

― Overstromingsramp
De overstromingsramp trof bijna de hele Euregio MaasRijn (EMR). Het bureau in Eupen werd niet rechtstreeks
getroffen, al werd het team wel geëvacueerd. Twee medewerkers zijn persoonlijk geraakt door de crisis, van
wie een zwaar getroffen. Er werden steunmaatregelen
en een passende flexibiliteit ingevoerd.
De grensoverschrijdende samenwerking tijdens de crisis
was beperkt, aangezien alle regio’s getroffen waren en
hun eigen middelen nodig hadden. Er was echter wel
sprake van grensoverschrijdende communicatie via de
liaisonofficier.

3.

k analyse van het crisismanagement vanuit grensoverschrijdend oogpunt met hulp van EMRIC. Welke communicatie heeft goed gewerkt en welke zou moeten
worden verbeterd? Welke lessen moeten we daaruit
trekken? Het grensoverschrijdend crisismanagement
was het onderwerp van een ITEM-studie die in het
kader van PandEMRIC werd uitgevoerd;
k uitbouwen van een sterkere samenwerking tussen
de opleidingscentra van de reddingsdiensten (met
inbegrip van grensoverschrijdende cursussen en
oefeningen);

Na de acute fase van de crisis werd de grensoverschrijdende wederzijdse hulp concreet door het ter beschikking
stellen van specialisten (bijvoorbeeld: statische analisten
die de stabiliteit van bruggen controleerden), financiële
steun en wederzijdse hulp van burgerorganisaties.

k integratie van gegevens over hoogwaterstanden in
de cartografie van de Euregio (GIS Viewer);

Een crisis van deze omvang maakte overleg over te nemen
maatregelen noodzakelijk. Enerzijds werd overal grondig
nagedacht om voor het dagelijks werk rekening te houden
met de gevolgen van de overstromingen en de hulp voor
de mensen die ter plaatse werken. Het bureau heeft in
elk themagebied de concrete maatregelen geëvalueerd
die binnen de mogelijkheden moeten worden uitgevoerd,
en het wijst meer bepaald op vijf daarvan:

k samenwerking bij het bestrijden van invasieve soorten die worden aangevoerd door het water, en die
andere rivieroevers zouden kunnen gaan koloniseren. De werkgroep van het Drielandenpark heeft
dit op zich genomen en ondertussen zijn de eerste
projecten gestart.

k een netwerk van stroommanagers opzetten waar
dat noodzakelijk is;
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― EMR2030-strategie
Toen de werkgroepen voor het uitwerken van de
EMR2030 -strategie in 2020 bijna allemaal moesten
worden afgezegd, stelde de EMR zich tot doel deze in
2021 in de ene of andere vorm te laten doorgaan om
zo de strategie op te starten.
Behalve de werkgroepen ‘Cultuur’ en ‘Opleiding en onderwijs’ vonden dus alle werkgroepen in 2021 virtueel plaats.
Dankzij ongeveer 380 medewerkers van alle themagebieden van de EMR en haar partnerregio’s werd in juni
2021 een eerste tekst opgesteld.
De EMR wilde echter een soort leidraad uitwerken, die
haar de komende 10 jaar de weg zou wijzen.
Daarna moesten de ideeën die in één taal van de EMR
op papier waren gezet, in de twee andere talen van de
EMR worden vertaald. Dat lijkt op het eerste gezicht
eenvoudig. Nadien bleek echter dat ideeën die in één
taal en de bijbehorende taalcultuur ontstaan, niet een
op een in een andere taal te vertalen zijn. Daarom moest
naar manieren worden gezocht om de ideeën niet alleen
te vertalen, maar ook te ‘transcriberen’.

10

Deze taalversies werden dan over verschillende maanden in de vijf partnerregio’s van de EMR tijdens een
‘roadshow’ aan verschillende comités voorgesteld en
daardoor goedgekeurd.
Toen ook de grafische vormgeving van de tekst was
afgewerkt, kon de algemene vergadering van de EGTS
ten slotte in december 2021 definitief groen licht geven
voor de strategie.
In 2022 werden de gedrukte strategieën naar de stakeholders van de EGTS Euregio Maas-Rijn verzonden.
Daarnaast plant de EMR, ook voor 2022, een ‘public
information session’ waarin de strategie officieel aan
het grote publiek, de partners en de pers zal worden
voorgesteld.
De strategie staat op onze website. Ze is ook in gedrukte
vorm verkrijgbaar bij het EMR-bureau.
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― Einstein Telescoop
Een unieke kans voor de Euregio
De Einstein Telescoop is een initiatief van meer dan 750
wetenschappers uit heel Europa voor het creëren van
een Europees centrum voor wetenschappelijk onderzoek
naar zwaartekrachtgolven.
Het gaat om een driehoekige infrastructuur met drie
10 kilometer lange tunnels op een diepte van ongeveer
250 m. Dankzij deze infrastructuur zal het mogelijk zijn
onderzoek te voeren naar de grenzen en de oorsprong
van het universum.
De Einstein Telescoop is een belangrijke stap voor de
wetenschap, de technische innovatie in de regio en de
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grensoverschrijdende samenwerking. Onze grensoverschrijdende regio beschikt over talrijke toonaangevende
onderzoeksinstellingen en clusters van high-techindustrieën, die in staat zijn de nodige basistechnologieën te
ontwikkelen en te implementeren.
Dat de telescoop in de Euregio Maas-Rijn komt, is echter
nog niet zeker: we moeten ons tegen 2024 kandidaat
stellen en hebben concurrentie vanuit Sardinië. In 2025
zal Europa een beslissing nemen over de standplaats.
Bijgevolg is een gecoördineerde grensoverschrijdende samenwerking de sleutel tot een betekenisvolle kandidatuur.

De voorbije jaren is veel werk geleverd voor dit grote
wetenschappelijke project. Enerzijds om te bereiken
dat definitief zou worden gekozen voor een standplaats
voor de Einstein Telescoop in de EMR, en anderzijds om
een gezamenlijke kandidatuur van België, Duitsland en
Nederland voor te bereiden.
De economische en wetenschappelijke aspecten van de
Einstein Telescoop worden al door euregionale spelers
uitgevoerd (de economisch-wetenschappelijke projecten ETest, ETpathfinder en ET2SMEs zijn hier perfecte
voorbeelden van).

Er ontbreekt echter nog een gecoördineerde informatiestroom tussen de politieke actoren.
Dat geldt voor alle overheidsniveaus: van de gemeenten
tot de regio’s en van het federale tot het supranationale
niveau. De kandidatuur voor het oprichten van de Einstein
Telescoop in de Euregio vraagt immers om een gezamenlijke inspanning. Hiervoor is het belangrijk dat we op
elk ogenblik over een juiste stand van zaken beschikken.
Daarom heeft de EMR in 2021 een interne werkgroep
opdracht gegeven na te gaan hoe de informatiestroom
verder kan worden verbeterd.
Er werden verschillende aanknopingspunten genoemd.
Onder andere een centrale informatiebron voor burgers
uit de EMR en politieke actoren, die hierbij betrokken
moeten worden.
Dit Central Information Point moet op de website van
de EMR geplaatst worden en een samenvatting bieden
van alle grensoverschrijdend gecontroleerde informatie
in verband met het project.
Daarnaast moeten afzonderlijke politieke evenementen
georganiseerd worden die moeten zorgen voor een
sensibilisering van het politieke niveau voor dit project:
in de lente van 2022 is in Luik een ‘Waalse Einstein-conferentie’ gehouden en heeft de Belgische provincie Limburg
voor de Vlaamse politiek en het bedrijfsleven een informatie-evenement rond het thema ‘Einstein Telescoop’
georganiseerd.

Einstein Telescoop © Max Planck Institut

Informatiestroom over de grenzen heen
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― W
 erkzaamheden in de
themagebieden van de Euregio
ECONOMIE EN INNOVATIE

opleidingen (hogescholen, universiteiten enz.).

Strategische toezichtgroep ‘logistiek’
Op initiatief van de politiek werd een werkgroep rond het
thema logistiek opgezet.
Duitsland, België en Nederland bekleden al vele jaren een
toppositie in de wereldwijde logistiek. Door haar strategische ligging in het centrum van de Europese economie
moet de EMR bijzondere aandacht schenken aan deze
sector, die van levensbelang is voor de economie van
het gebied. Multimodale transportmodellen spelen een
doorslaggevende rol in de economie en op de arbeidsmarkt. De groep heeft als opdracht grensoverschrijdende
hindernissen te identificeren, de meerkosten van een
grensoverschrijdende samenwerking, vooral bij gebruik
van een multimodaal verkeersmodel, te verlagen en het
vinden van oplossingen te vergemakkelijken. Multimodaliteit, intermodaliteit, digitalisering, opleiding en duurzaamheid zijn allemaal begrippen waarmee rekening
moet worden gehouden bij het ontwikkelen van dit deel
van onze economie.
De werkgroep is op 8 december 2020 gestart met haar
werkzaamheden. Na de eerste vergadering kwamen twee
themagebieden naar voren: opleiding en digitalisering.
Op 16 december 2020 werd een aanbesteding voor een
studie uitgeschreven. Daarin zou een inventaris worden
opgemaakt van de behoeften en het beschikbare aanbod,
zowel op het gebied van opleiding voor de beroepen die
verband houden met de sector als op het gebied van digitalisering. Het bedrijf Trivizor haalde de opdracht binnen.
Dankzij de uitstekende medewerking van de experts uit
de verschillende regio’s werd in zeer korte tijd een roadmap opgesteld. Bijgevolg werd in het tweede kwartaal
van 2021 het ‘EMR Logistics Business Plan’ opgesteld,
voorgesteld en goedgekeurd door de werkgroep. In deze
roadmap werden doelstellingen op korte, middellange
en lange termijn vastgelegd op het gebied van opleiding,
digitalisering en innovatie.
Het plan was om snel een inventaris zou op te maken van
de bestaande opleidingen, de behoeften van de sector
en de te overwinnen hindernissen, waarbij vooral het
idee werd gevolgd om practica en/of een grensoverschrijdende uitwisseling van studenten en/of leerkrachten in
bachelor- en masteropleidingen te stimuleren, en wel in
opleidingen die op de supply chain gericht zijn. Er vinden
al ontmoetingen plaats met de verantwoordelijken van de
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Met het oog op de nood aan geschikte opleidingen dienen
we de aantrekkelijkheid van de sector in vraag te stellen
en aan het aspect ‘communicatie’ te werken, vooral voor
het doelpubliek van jongvolwassenen: het beeld dat zij
van de logistieke sector hebben, is soms karikaturaal en
beperkt, waardoor interessante profielen er zich van
afkeren. In samenwerking met de onderwijsinstellingen
(universiteiten, hogescholen enz.) werd nagedacht over
de ‘marketing’ en de resultaten daarvan zullen in 2022
voor het eerst geïmplementeerd worden.

Een toekomststrategie voor de
economie van de Euregio Maas-Rijn
Door de talrijke uitdagingen waarmee de bedrijven geconfronteerd worden, kon de EMR rekenen op talrijke
deelnemers voor het uitwerken van een euregionale
strategie voor het volgende decennium. Bijna 50 actoren
uit het economische middenveld van de vijf partnerregio’s namen in april 2021 deel aan de uitwerking van
de EMR2030-strategie voor economie en innovatie. De
aandacht voor een betere grensoverschrijdende netwerkvorming van bedrijven, meer bepaald van kmo’s, en
de versnelde commercialisering van de ontdekkingen in
de talrijke onderzoekscentra van de Euregio vormden de
basis voor de twee hoofddoelstellingen: de netwerkeconomie in de Euregio en de Euregio als innovatieregio.
Een goed voorbeeld van het laatste is het Einstein-telescoopproject ET2SME: met een laagdrempelig vouchersysteem worden kmo’s actief aangemoedigd om
grensoverschrijdend samen te werken. Voor de EMR is
dit project een goed proof-of-concept: in de komende
Interreg VI-programmaperiode wil de EMR ook initiatieven
voor een groots opgezet vlaggenschipproject met grote
deelname van kmo’s stimuleren.
Terwijl onze bedrijven zich met veel moeite van de pandemie trachtten te herstellen, met digitale samenwerkingsvormen, nieuwe producten, concepten en processen een
nieuwe modus vivendi trachtten te vinden en de algemene
economische toestand in de regio zich enigszins aan het
herstellen was, werd onze regio in de zomer van 2021
door een nieuwe ramp getroffen. De overstromingen
van midden juli veroorzaakten niet alleen een verlies van
woningen, maar ook aanzienlijke verliezen voor bedrijven.
Afgezien van de vele blijken van solidariteit heeft deze
ramp ook een alarmbel doen luiden: de traditionele

vestiging van bedrijven dicht bij waterlopen vraagt naast
andere belangrijke maatregelen ook om een andere
manier van denken over de bestaande structuren.
De naweeën van deze twee crisissen zullen nog lang
voelbaar zijn. Door gedwongen sluitingen of tijdelijke
werkloosheid staat de arbeidsmarkt onder druk, wat
een sterke hinder vormt voor de groei van bedrijven in
talrijke sectoren zoals de horeca, de bouw en de logistiek.

MOBILITEIT
2021 was een moeilijk jaar voor de grensoverschrijdende mobiliteit, aangezien we door de maatregelen ter
bestrijding van de coronapandemie te kampen hadden
met nieuwe belemmeringen aan de grenzen. Terwijl
het grensoverschrijdende verkeer in 2020 slechts in
mindere mate getroffen was, waren er in 2021 heel
wat meer beperkingen. Daardoor moesten talrijke voor
2021 geplande projecten, zoals bijvoorbeeld de marketingcampagne voor het fietsticket van de Euregio en het
pilootproject voor grensoverschrijdende ticketing op de
lijn Aken – Maastricht uitgesteld worden.
Bij de voorbereidingen voor het toekomstige dienstenaanbod konden we echter vooruitgang boeken:
k de treinverbinding Aken – Luik – Brussel zal eind
2023 van start gaan met de levering van de nieuwe
rijtuigen van de NMBS.

sen Aken – Heerlen – Maastricht werd voorbereid.
In 2022 werden de nodige infrastructuurwerken
uitgevoerd en zij zullen tegen de aanpassing van de
dienstregeling in december 2022 afgerond zijn. Dat
maakt een grensoverschrijdend ritme van een trein
om het half uur mogelijk.
k De verbinding met de ‘drielandentrein’ van Aken
over Maastricht naar Luik werd ingepland voor eind
2023. Het komende jaar moeten de rijtuigen van
Arriva met de noodzakelijke signalisatietechniek
uitgerust worden.
k Bovendien zijn er plannen om een grensoverschrijdende treinverbinding vanuit Aken naar het noorden
van Nederland mogelijk te maken. Of een verbinding
tot voorbij Eindhoven mogelijk is, moet nog worden
nagegaan. Een verbinding van Aken naar Eindhoven
zou wel op korte termijn kunnen worden gerealiseerd.
k De lijn Antwerpen – Hamont – Weert werd vooraan
op de politieke agenda geplaatst.
Daarnaast is gepland om het e-bike-sharingnetwerk (Velocity) dat al in Aken, de Städteregion en Parkstad Limburg
actief is, uit te breiden tot de Duitstalige Gemeenschap
van België. In Parkstad Limburg worden tegen mei 2022
20 nieuwe Velocity-stations gebouwd.

© AVV

k De uitbreiding met twee sporen voor de RE 18 tus-
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ARBEIDSMARKT
Mag ik het land nog binnen? Moet ik in quarantaine?
Hoe gaat het verder over de grens? In 2021 stelden veel
burgers zich vragen. En er werden antwoorden gevonden.
Daarnaast is de EMR er in 2021, ondanks alle tegenslag,
in geslaagd de in het voorjaar gestarte uitwerking van
de arbeidsstrategie van de EMR voor de komende 10
jaar met medewerking van meer dan 380 actoren in de
verschillende themagebieden (waarvan zo’n 50 uit het
themagebied arbeidsmarkt) met succes af te ronden.
In de strategie wordt het werk van de voorbije jaren
voortgezet en de vraag beantwoord in welke richting de
regionale arbeidsmarkt in de EMR moet evolueren – naar
een echte 360°- arbeidsmarkt voor de burgers van onze
regio. (zie gedeelte over de EMR2030-strategie)
Veel grensarbeiders verloren het overzicht bij de wisselende test- en inreisvoorschriften. In de Euregio Maas-Rijn
(EMR) waren de GrensInfoPunten hierbij een praktische
hulp. In 2021 stegen de adviescijfers in de GIP’s tot recordniveaus. Niet alleen via de online tool Crossing Borders,
die dankzij de samenwerking met EMRIC en de GIP’s en
ons netwerk voortdurend up-to-date kon worden gehouden, maar ook in digitale of persoonlijke gesprekken.
Daarnaast werden niet alleen de onlinediensten, maar ook
het online informatieaanbod uitgebreid. In het kader van
het Interreg V-A-project youRegion werd ook het portaal
www.youregion-emr.eu opgezet. Dit online-aanbod richt
zich tot alle mensen in en rond de Euregio Maas-Rijn en
moet als startpunt voor het verkennen van onze regio
fungeren.
Om concrete antwoorden te geven op actuele vragen,
zoals bv. de problematiek rond het thuiswerken, heeft de
EMR ook op Europees niveau aanzetten tot oplossingen
gegeven door in het kader van het AGEG-project BSolution opdracht te geven tot een rapport van deskundigen
over dit thema, dat sinds de publicatie in de herfst verder
als basis dient voor onze gesprekken over grensarbeid.
De strategische gesprekken werden ook verder uitgediept per vakgebied om naar antwoorden voor onze
regio te zoeken. Bij GIPtogether in het kader van het
project ‘Employment and Social Innovation’ (EaSI) kwamen in september vertegenwoordigers van bijna alle
grensregio’s van het EaSI-netwerk bijeen om te praten
en overleg te plegen over hun ervaringen met advies en
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grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling. Zo konden
ook de eerste stappen worden gezet van de realisatie
van de EMR2030-strategie op de arbeidsmarkt. Deze
processen zullen de komende twee jaar worden voortgezet in het vervolgproject binnen ESF+, dat door het
partnerschap werd ingediend. Jammer genoeg heeft de
Europese Commissie de aanvraag op het einde van het
eerste kwartaal van 2022 afgekeurd.
Ook tijdens de conferentie van ‘Grenznetz’ kwamen in
november in Heinsberg organisaties bijeen met deelnemers van in totaal zeven landen om hun samenwerking
te intensiveren.

OPLEIDING EN ONDERWIJS
De Euregio Literatuurprijs voor scholieren vierde in
2021 zijn 20-jarig bestaan. Door de voortdurende coronasituatie werden de gesprekken met de zes genomineerde
auteurs en hun vertalers live gestreamd en ook de jury
van scholieren vergaderde online. Winnaar van de 20ste
Euregio Literatuurprijs voor scholieren is de Franse auteur
Philippe Besson, die het jonge lezerspubliek overtuigde
met zijn roman “Lieg met mij”.
De schrijfwedstrijd NXT TXT Awards voor jonge auteurs
uit de EMR was in 2021 al aan de vijfde editie toe. De
prijsuitreikingen werden dit jaar in de verschillende taalregio’s opgesplitst. Door korte onlinelezingen konden de
prijswinnaars en hun teksten worden voorgesteld aan
het grensoverschrijdende publiek.
Het Poetry Slam-project van de Euregio Borderlines,
dat steun krijgt van het People to People Fonds, werd
in 2021 door een samenwerking met Wallonië tot de
hele Euregio Maas-Rijn uitgebreid. Na voorrondes in
alle taalregio’s werd eind november in Aken de finale
in drie talen gehouden. Zij werd gewonnen door de
Luikse slammer Mel. Naast de poëzie-slamavonden
werden ook verschillende workshops voor jonge slammers georganiseerd.
De kern van het thema ‘opleiding en onderwijs’ wordt
gevormd door het INTERREG V-A-project EMRLingua.
Lees meer over dit project in punt 8.3.
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CULTUUR

TOERISME

Het themagebied cultuur legde zich hoofdzakelijk toe
op de ‘Euregionale Museumpas’ en het People-to-People-project ‘euregionale vrijetijdsagenda’, de cultuurdatabank waarvan het prototype eind 2021 verschenen
is. Daarnaast observeert en steunt de EMR veel kleine
initiatieven van grensoverschrijdende structuren en
lokale actoren.

Na een moeilijk jaar 2020 als gevolg van de gezondheidscrisis konden de contacten tussen de actoren in
het themagebied toerisme weer worden opgenomen
om onder meer de strategische hoofdzaken van de
EMR2030-strategie uit te werken.

De EMR werkt al vele jaren aan een cultuurdatabank
waarin het culturele aanbod over de grenzen is opgenomen. Dankzij het project ‘euregionale vrijetijdsagenda’
kon een eerste prototype worden gerealiseerd, dat door
een consortium uit enkele MAHHL+- steden en de Duitstalige Gemeenschap werd ingediend. De provincie Luik
besteedt bijzondere aandacht aan dit project.

Op basis van een zeer ruim opgezet voorontwerp werden contacten gelegd met de verantwoordelijken voor
toerisme in de partnerregio’s. Hier waren de eerste
reacties positief.
Aansluitend aan de sessie van de strategische werkgroep
voor de uitwerking van de EMR2030-doelstellingen ontstond het idee om een vaste toezichtgroep voor toerisme
op te richten. Dit nieuwe initiatief zal de oprichting van
deze werkgroep mogelijk maken.

© Drielandenpark

In 2017 werd het initiatief “auf ins museum. naar het
museum” opgericht, waarin musea uit de regio Aken, de
Duitstalige Gemeenschap en Nederlands Limburg zich
verenigden. Tegen 2019 hadden zich hier al 26 musea
bij aangesloten. Het idee van dit pilootproject was enkele
stappen te zetten in de richting van een museumpas die
zoveel mogelijk musea uit de hele EMR bijeenbrengt. In
2021 werd onder leiding van het samenwerkingsverband Regio Aken een door de EGTS Euregio Maas-Rijn
gecofinancierde studie uitgevoerd door het team dat
de gezamenlijke museumpas van Frankrijk, Duitsland
en Zwitserland had ontwikkeld. Onder ongeveer 320
musea in de EMR werd een enquête opgestart, waaraan
zo’n 100 musea deelnamen. Dat heeft geleid tot een
businessplan, dat in december 2021 werd voorgelegd
aan de raad van bestuur en de algemene vergadering
van de EGTS.

Het samenwerkingsverband Regio Aken had bovendien
in 2021 het idee voor een project dat zich toelegt op
de Euregio als ‘genotsregio’. In dit project staan de gastronomische keuken, de traditionele en lokale keuken,
knowhow op het gebied van delicatessen, lokale producten, de korte keten en duurzame voeding centraal. Elke
regio heeft al enkele aspecten van dit idee uitgewerkt,
die op regionaal niveau gedeeld, verder uitgewerkt en
gestimuleerd moeten worden, waarbij de identiteit van
de individuele partnerregio’s wordt gewaarborgd.
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GEZONDHEIDSZORG
Projectwerk door de stichting euPrevent

Europese patiëntenrichtlijn

Onder leiding van euPrevent werd het project euPrevent
Social Norms Approach met betrekking tot risicogedrag
en gezond gedrag bij jongeren en senioren voortgezet.

In 2021 heeft de EGTS Euregio Maas-Rijn de Europese Commissie tijdens talrijke evenementen, interviews,
bilaterale zittingen e.a. advies gegeven over de grensoverschrijdende mobiliteit van patiënten. Dat gebeurde
in het kader van een evaluatie van de huidige Europese
Patiëntenrichtlijn, waarbij de EMR gepleit heeft voor meer
flexibiliteit en grensoverschrijdend gebruik. Dit werk wordt
in 2022 voortgezet.

Het project euPrevent Covid-19 werd in 2021 beëindigd.
De relatie werd gelegd tussen de aanwezigheid van COVID-19-antilichamen en de genomen tegenmaatregelen,
zodat men inzicht kreeg in de gevolgen van COVID-19 in
een grensoverschrijdende regio zoals de EMR. De studie
werd als voorbeeld genomen voor andere grensregio’s
van de EU (en daarbuiten) om de gevolgen voor grensregio’s te kunnen inschatten. Naast euPrevent namen ook
de GGD Zuid-Limburg (leadpartner), de Universiteit van
Maastricht en Sciensano (BE) hieraan deel als partners.
Geassocieerde partners waren het Gesundheitsamt Düren,
het Gesundheitsamt Heinsberg, het Gesundheitsamt
Aachen en het Ministerie van Volksgezondheid van de
Duitstalige Gemeenschap. De slotconferentie vond plaats
in december 2021.
U vindt alle verslagen op de website van euPrevent.
Een ander project – euPrevent PROFILE – werd door
INTERREG 2021 goedgekeurd en volgens plan opgestart.
Het thema van dit project is eenzaamheid onder senioren.
Het budget bedraagt € 1.480.170.

Vertegenwoordiging van de EMR bij de
WHO-RHN
De Euregio Maas-Rijn heeft meer dan 40 jaar ervaring in
grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van
gezondheidszorg. Deze jarenlange samenwerking binnen
de EMR heeft ertoe geleid dat de EMR als enige grensoverschrijdende gezondheidsregio lid is geworden van het
Europese Regions for Health Network van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO RHN). De Euregio Maas-Rijn
heeft een technische en een politieke vertegenwoordiger
in de WHO-RHN. De technische vertegenwoordiging wordt
waargenomen door euPrevent EMR (mevrouw Brigitte van
der Zanden). Sinds 2021 neemt de heer Luc Gillard de
post van politiek vertegenwoordiger op zich.
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VEILIGHEID
2021 stond ook hier volledig in het teken van crisismanagement. Terwijl het voor de politie, die gebonden was
door verschillende nationale maatregelen, uitermate
moeilijk was gezamenlijke teams e.d. in te zetten, werd
het werk in het EPICC toch voortgezet. Zo konden meer
dan 16.000 aanvragen voor informatie-uitwisseling worden verwerkt.
Het EURIEC-project legt zich toe op een grensoverschrijdende administratieve aanpak van de bestrijding van de
georganiseerde misdaad. In de eerste fase (2019-2021)
had het project twee doelstellingen. De eerste doelstelling was het adviseren en bijeenbrengen van lokale
administraties in gevallen met een grensoverschrijdend
element. Ten tweede werd op basis van deze gevallen
een overzicht gegeven van de mogelijkheden en uitdagingen van grensoverschrijdende informatie-uitwisseling
voor de administratieve aanpak van de bestrijding van
de georganiseerde misdaad.
In de tweede fase van het project (2021-2023) blijft EURIEC
advies geven aan de lokale overheden over de mogelijkheden van grensoverschrijdende informatie-uitwisseling
in het kader van de administratieve aanpak. In het eerste
jaar van de tweede fase gaf EURIEC in meer dan 50
gevallen advies aan gemeenten en andere partners.
De ervaringen met deze en de in de eerste projectfase
behandelde gevallen hebben geleid tot de publicatie
van zeven memo’s en brochures die als leidraad kunnen dienen voor de mogelijkheden en knelpunten van
internationale informatie-uitwisseling in het kader van
een administratieve procedure tegen de georganiseerde
misdaad. Daarnaast werden verschillende bijeenkomsten
georganiseerd om het bewustzijn van de internationale
administratieve procedure te versterken. Tot slot werkt
EURIEC ook actief samen met de wetgevers om van de
vastgestelde uitdagingen bij de grensoverschrijdende
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informatie-uitwisseling kansen te maken.
Het BES (Bureau voor Euregionale strafrechtelijke Samenwerking), gevestigd op het parket OM Limburg te
Maastricht, is in 2021 gestart met haar nieuwe opleidingsprogramma BES Practice 3.0. Tijdens een 5-tal
trainingen, worden 50 magistraten uit BE, DE en NL
geschoold ten aanzien van diverse aspecten van internationaal (strafrechtelijk) samenwerken. Vanwege de zeer
grote belangstelling wordt een extra trainingsblok van 3
dagen georganiseerd in juni 2023 te Trier.
Daarnaast heeft het BES met groot succes een experimenteel project afgerond, waarbij de data van het parket
Hasselt (OM België) en de data van het parket Limburg
(OM) Nederland op een volledig privacy-proof wijze met
elkaar zijn vergeleken op zoek naar gevallen waarin er
sprake is van gelijktijdige vervolging. De bevindingen van
dit project, CIDaR, zullen binnenkort gepubliceerd worden.
Op 16.09.21 vond de officiële kick-off plaats van het
zogenaamde N4 (Netwerk Nederlandse en NRW Niet-politiegerelateerde crisisbeheersing) tijdens een online-evenement dat gemodereerd werd door Michael Dejozé,
directeur van de EMR. Samenwerking over de grenzen
heen moet het hebben van persoonlijke contacten, gezamenlijke oefeningen en de voortdurende uitwisseling
van ervaringen. Het nieuwe netwerk N4 is een samenwerkingsverband van verantwoordelijke partners uit de
Nederlandse veiligheidsregio’s en de Duitse Kreise en
steden dicht bij de grens. N4 kan rekenen op de steun
van de Nederlandse commissarissen van de Koning
van de grensprovincies, de Duitse Bezirksregierungen
en andere partners.
Het doel van het netwerk is de grensoverschrijdende
samenwerking te intensiveren en te verankeren en elkaars
structuren en cultuur beter te begrijpen.

EMRIC heeft zich toegelegd op de coronapandemie en
de uitvoering van zijn project PandEMRIC (zie gedeelte
over PandEMRIC).

LANDSCHAP EN KLIMAAT
– DRIELANDENPARK
In het begin van het jaar stond de aanvraag van een
LIFE-subsidie voor het project ‘Blue Green Star‘ (midden
februari ingediend) centraal in de werkzaamheden van
het partnerschap Drielandenpark. In deze projectaanvraag werd samen met tien partners uit de hele EMR
het thema grensoverschrijdende deugdelijk beheer
van de blauw-groene infrastructuur in drie stervormige
corridorassen van de Euregio behandeld (zie jaarverslag
2020). In juni 2021 werd bekend dat de aanvraag ondanks
aanvankelijk zeer goede beoordelingen jammer genoeg
werd afgewezen, gezien de sterke concurrentie en met
het oog op een mogelijke financiering door het Interreg-EMR-programma. Nu zullen afzonderlijke onderdelen
uit de LIFE-aanvraag voor het Blue Green Star-project
worden voortgezet. Zo zullen bv. enkele van de ideeën
in de FENICE-projectaanvraag (INTERREG Call 9 2022)
worden opgenomen.
Op 1.3.2021 startte de nieuwe medewerkster Alexandra
Silinski haar werkzaamheden voor het Drielandenpark.
Zij neemt voortaan de WG Invasieve soorten en de euregionale GIS-Viewer voor haar rekening, evenals de
organisatie van de WG GeoDaten en ze assisteert ook
coördinator Anja Brüll bij haar dagelijkse taken.
In april vonden in het kader van de uitwerking van de
EMR2030-strategie stakeholderworkshops plaats over de
verschillende themagebieden van de EMR, onder meer
ook voor het themagebied ‘duurzame ontwikkeling’. De
themagroep Drielandenpark kreeg als resultaat van
de workshop een nieuwe naam (nu: landschap en klimaat) omdat de vroegere naam ‘duurzame ontwikkeling’
een thema is dat verschillende themagebieden van de
EMR doorkruist en dat bovendien zeer verschillend kan
worden geïnterpreteerd (hernieuwbare energieën, verkeer en transport enz.). Toen aan de deelnemers werd
gevraagd naar de belangrijkste opdrachten van het 3LP
noemden zij: contacten leggen, grensoverschrijdende
gegevensintegratie, grensoverschrijdende werkgroepen
en workshops, evenals projectontwikkeling.

De werkgroep invasieve soorten werd in juni 2021 na
2 jaar pauze door de pandemie weer online opgenomen,
met een levendige deelname. Ook de WG GeoDaten
vergaderde in september 2021 digitaal. Aansluitend
verzamelden de partners nieuwe geografische gegevens,
bv. over de actuele waterthema’s, voor de GIS-Viewer,
die bij wijze van voorbeeld in de GIS-Viewer werden geïntegreerd. Een andere reactie op de overstromingsramp
in juli was dat het Drielandenparkforum in november
gewijd werd aan het thema ‘klimaatbestendige landschappen’ (punt 11.1).
Het Drielandenpark was ook in 2021 weer op verschillende (online) evenementen in de Euregio en daarbuiten
actief om contacten te leggen, te bemiddelen, grensoverschrijdend processen in de partnerregio’s te begeleiden
en euregionale aspecten van ruimte, natuur en landschap
bij een breder publiek bekend te maken:
k presentaties bij Biotopia III en Trinat Charlemagne
k deelname aan diverse workshops van de ruimtelijke
strategie ZL’EU en aan
k verschillende evenementen van Ostbelgien Leben
2040
k NOVI Zuid-Limburg
k neuRAUMdenken, REVIERa en European Green Deal
im Grenzland
k MICCA – Mosan Initiative for Climate Change Action
(Maasbekken)
k UNISCAPE Green Strategy
Bovendien steunde het Drielandenpark met succes de
kandidatuur Landschapspark “Grenzeloos Bocagelandschap”, van het Regionaal Landschap Haspengouw en
Voeren bij het Vlaamse Gewest, samen met een grensoverschrijdende coalitie van de gemeente Voeren (Vlaanderen), de gemeenten Plombières, Aubel en Dahlem
(Wallonië) en de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en
Eijsden-Margraten (NL).
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― AG Charlemagne en MAHHL+
AG CHARLEMAGNE
GRENSREGIO

De AG Charlemagne Grensregio is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen gemeenten en
regionale overheden gelegen rond het drielandenpunt
van Nederland, Duitsland en België. De leden zijn de stad
en de StädteRegion Aachen, de Duitstalige Gemeenschap
van België en Parkstad Limburg, evenals de gemeenten
Heerlen en Vaals. Sinds 2021 werkt de AG Charlemagne
nauw samen met de Euregio Maas-Rijn (EMR), sinds het
midden van het jaar ondersteund door de office- en
projectmanagers van het EMR-bureau.
De AG zet zich proactief in voor de (verdere) ontwikkeling
van een gezamenlijke economische ruimte in de grensregio
Parkstad, Aken en in het Duitstalige gedeelte van België.
De belangrijkste thema’s voor een samenwerking tussen
de deelnemende partners zijn arbeidsmarkt, economie en
infrastructuur/mobiliteit. Hiervoor neemt de AG deel aan
trinationale overlegprocessen, bv. in 2021 aan ‘Zuid-Limburg in de euregionale context’ (ZL-EU) of de Regio Deal
Parkstad Limburg.

MAHHL+-STEDEN
In 2021 hebben de MAHHL+-steden de formele samenwerkingsovereenkomst tussen MAHHL+ en de EMR
uitgewerkt, zodat de samenwerking in 2022 kon beginnen. Daarnaast hebben de steden meegewerkt aan het
People to People-project ‘Euregionale cultuurdatabank’
en werkten ze verder andere initiatieven uit rond de
thema’s duurzaamheid, cultuur, veiligheid, economie
en mobiliteit.

© AG Charlemagne

Ondanks coronabeperkingen organiseerde het samenwerkingsverband in 2021 eigen grensoverschrijdende

evenementen, zoals een Charlemagne interactief-ontmoeting voor ondernemers rond het thema ‘digitale
teambuilding’, de allereerste burgemeestersconferentie
om een netwerk te vormen van (nieuwe) burgemeesters
in het grensgebied, die bovendien werden geïnformeerd
over de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van
euregionale gezondheidsprojecten, en het trinationaal
detailhandelsforum met als thema ‘hybride detailhandel’.
Voor het evenement ‘European Green Deal im Grenzland’
kon de AG Charlemagne Frans Timmermans, dienstdoend
vicepresident van de Europese Commissie en Commissaris
voor klimaatbescherming, als keynotespreker strikken.
Daarnaast vertegenwoordigde de AG de partners op de
beurzen Expo Real (vastgoed/München) en Nacht der
Unternehmen (professionals/Aken).
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8.

― P
 rojecten van de Euregio
Maas-Rijn
PEOPLE TO PEOPLE

Omdat de projectleiding de resterende EFRO-subsidies
wilde kunnen toewijzen aan grensoverschrijdende microprojecten die dicht bij de burger staan, werkte ze
begin 2021 eerst een verlenging tot 30.06.2022 uit van
het kaderproject People to People (PtoP) Interreg EMR
en de daarmee gepaard gaande budgettaire zekerheid
om middelen aan microprojecten te kunnen toekennen
en daarmee ten laatste op 31.03.2022 activiteiten die
dicht bij de burger staan te kunnen implementeren.
Op het vlak van communicatie werden in 2021 verschillende mijlpalen bereikt:
k Er werden factsheets opgesteld over de in de zomer
van 2021 uitgevoerde microprojecten.
k In september 2021 werd opdracht gegeven voor
een best practices-film: een film waarin naast wat
essentiële informatie verschillende microprojecten
werden voorgesteld in de vorm van projectmodules.
In de herfst van 2021 werd het concrete kader voor
deze productie opgezet, zodat voor eind 2021 verschillende microprojecten konden worden gefilmd.
Het jaar 2021 werd afgesloten met de doelstelling om
zowel de vereiste administratieve taken voor het kaderproject (zoals o.a. de rapportering) als de begeleidende
activiteiten voor de afhandeling van de lopende microprojecten te waarborgen.
Onder punt 10.3 vindt u meer informatie over de aan de
microprojecten toegekende EFRO-subsidies.

YOUREGION
COVID laat nog altijd sporen na op de
regionale arbeidsmarkt
Ook voor de regionale arbeidsmarkt en de aanwerving
van hooggekwalificeerde arbeidskrachten van buiten
de regio werd 2021 in hoge mate getekend door de
pandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen,
die eveneens van land tot land en van regio tot regio
verschilden. Dat bracht een reeks uitdagingen mee voor
de projectpartners, waardoor de verlenging van het
project tot mei 2022 geen overbodige luxe bleek.

Versterking en uitbreiding van de
digitale diensten
De reeds begonnen focus op digitale dienstverlening werd
voortgezet, uitgebreid en sterker verankerd. Daarbij hoort
de consultatie van grensarbeiders, grensoverschrijdende
werkzoekenden, zelfstandigen en kmo’s in Vlaanderen ;
MKB in Nederland per e-mail, telefoon en via videogesprekken. Er was een enorme behoefte aan informatie,
zoals blijkt uit het flink gestegen aantal bezoeken en contacten op de website van de GrensInfoPunten. Het door
de EMR ontwikkelde Crossing Borders-formulier (zie het
deel over communicatie) werd zeer vaak geraadpleegd.

Versterkt netwerk van SGA’s, GIP’s en
expatcentra in de Euregio Maas-Rijn
Hoewel de officiële plechtige opening van de Service
Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) in
Kelmis niet kon plaatsvinden vanwege de pandemie,
werd met deze derde SGA in de Euregio Maas-Rijn een
dienstenaanbod voor bijna de hele Euregio voor (potentiële) werknemers en werkgevers gerealiseerd en
staat een structurele financiering van de SGA’s helemaal
bovenaan op de politieke agenda.
Tegelijkertijd werd de samenwerking tussen de SGA’s
en de GIP’s versterkt, zodat het idee van een centraal
meldpunt steeds meer realiteit wordt. Getuige daarvan
zijn gemeenschappelijke websites, een gezamenlijke
reclamefilm, (digitale) workshops over werken in het
buurland en interculturele competenties, en vooral, de
eerste euregionale jobbeurs, waaraan talrijke organisaties uit de Euregio onder leiding van de SGA Maastricht
hebben deelgenomen.
Ondanks de pandemie zijn de expatcentra/welcome
desks in Aken, Maastricht en Hasselt erin geslaagd een
gezamenlijk aanbod voor nieuwkomers en potentiële
nieuwkomers in de Euregio te creëren. Een belangrijke
stap is hierbij de website www.youregion-emr.eu, die
heel uitgebreide informatie in het Engels en in de talen
van de Euregio biedt.
Aangezien fysieke verwelkomingsevenementen lange
tijd niet mogelijk waren, hebben de expatcentra samen
digitale dual-career-informatie-evenementen en workshops georganiseerd.
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EMRLINGUA
Het Interreg V-A EMR-project EMRLingua beoogt de
positie van de buurtalen Frans, Duits en Nederlands
en de aandacht voor interculturele competenties in het
lager, middelbaar en beroepsonderwijs in de Euregio
Maas-Rijn te versterken, zodat grenzen minder een belemmering vormen voor de arbeidsmarkt, het studeren
en het leven in het algemeen.
Door de start van het project in maart 2021 wordt het
grensoverschrijdende netwerk ter versterking van het
onderwijs in de Euregio uitgebreid en geïntensiveerd.
In het voorjaar kreeg het project aandacht als gevolg van
een persconferentie. Er verschenen toen artikelen in
regionale kranten van de verschillende partnerregio’s en
het EMR-Lingua-team werd uitgenodigd voor radio-interviews. Er werd snel een LinkedIn- en Facebookpagina
aangemaakt en informatie gepubliceerd op de website
van de projectpartners om EMRLingua een ruime bekendheid te geven. Daarna volgde in november de officiële
start van het project, met een digitale kick-off meeting.
Na selectie van een aanbieder kon men beginnen
met de ontwikkeling van een website voor het project
(www.EMRLingua.eu), waarop in een latere fase van
het project euregionaal onderwijsmateriaal, zoals een
multimediaal aardrijkskundeboek en een euregionaal
digitaal leerlingenportfolio, in een digitale databank
ter beschikking werden gesteld.
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Vanaf september 2021 is het team van het ‘Euregionaal coördinatie- en expertisecentrum voor buurtalen en interculturele competenties’, in het kort
EMRLingua-centrum, volledig in Eupen gevestigd.
Eén van de hoofdopdrachten van het team is een netwerk van scholen in de Euregio uit te bouwen, uit te
breiden en te onderhouden. Eerst werd een inventaris
opgemaakt: welke scholen zijn al Euregioprofielscholen en/of Euregioscholen? De twee netwerken waren
de laatste jaren minder energiek, onder meer door de
COVID-19-pandemie. In overleg met de projectpartners
heeft het EMRLingua-centrum het beheer van deze netwerken op zich genomen. Er werd een overzicht opgesteld
van de bestaande euregionale of Europese labels en de
criteria voor Euregioprofielscholen en de Euregioscholen
werden herwerkt voor een betere implementatie in alle
partnerregio’s. Het trinationale certificeringscomité,
waarin de partnerregio’s vertegenwoordigd zijn, beslist
over de toekenning van de labels ‘Euregioprofielschool’
en ‘Euregioschool’.
Bij de aanvragen van de twee labels, maar vooral van
grensoverschrijdende uitwisselingen, bezoeken en stages
waren de gevolgen van de voortdurende pandemie en de
overstromingen aanzienlijk. Vooral de Kreis Euskirchen,
delen van de StädteRegion Aachen en de provincie Luik
waren bijzonder zwaar getroffen, wat aanzienlijke gevolgen had voor de aanwezige scholen, ouders en leerlingen.

PANDEMRIC

CROSSQUALITY

EMRIC nam het initiatief voor het project PandEMRIC.
Naast alle partners van EMRIC (Provincie Limburg, de FOD
Binnenlandse Zaken Civiele Bescherming [B], Veiligheidsregio Zuid-Limburg, de GGD Zuid-Limburg, Veiligheidsregio Limburg-Noord [NL], Städteregion Aachen, de stad
Aken, de Kreis Heinsberg [D]), die hier als aangesloten
partners bij betrokken zijn, zijn de Euregio Maas-Rijn,
de provincie Luik, de Duitstalige Gemeenschap van België, de MUMC+ en het ITEM projectpartners. De naam
PandEMRIC is samengesteld uit de woorden pandemie
en EMRIC.

Dit Interreg EMR-project, dat onder leiding staat van
ITEM Maastricht University, is officieel in maart 2021
van start gegaan. Het project heeft als doel kwalitatieve
indicatoren op te sporen die in de toekomst als maatstaf
kunnen worden gebruikt bij de evaluatie van Interreg
EMR-projecten.

Naast de informatieopdrachten van het project in samenwerking met het ITEM en de communicatieafdeling
van de EMR wil het project ook de informatie-uitwisseling tussen de regionale crisispartners in de Euregio
Maas-Rijn verbeteren. Het opzetten van de al bestaande
communicatielijnen en het opvoeren van de informatie-uitwisseling leidden tot een meer gecoördineerde
aanpak van de crisis.
PandEMRIC tracht bovendien de informatie-uitwisseling
nog meer te verbeteren met behulp van internetgebaseerde tools. Het ‘euregional early-warning and monitoring
system’ zal alle relevante informatie bevatten om de crisis
te kunnen beheersen. In de administratieve informatietabel ziet u de crisismanagementsystemen in de drie
landen aan de hand van een reeks crisisscenario’s, zoals
een pandemie. Dit instrument is hoofdzakelijk bedoeld
voor hogere administratieve medewerkers, zoals burgemeesters, directeurs van veiligheidsregio’s, Landräte
en provinciegouverneurs. Dankzij de webtoepassing
voor aanvragen voor spoedeisende hulpverlening vanuit buurlanden kunnen mensen sneller worden gered.
In juni 2021 werd het slotsymposium van het
PandEMRIC-project gehouden, waar alle actoren van
de euregionale crisisbeheersing werden bijeengebracht.
Het thema ‘1 jaar coronacrisis: wat hebben we hieruit
geleerd?’ vatte het goed samen: ze wilden leren uit de
probleemsituaties en dankzij de tijdens het project ontwikkelde tools belemmeringen uit de weg ruimen.
PandEMRIC eindigde op 30 juni 2021. De gecreëerde
producten worden nu gebruikt voor de gewone samenwerking in het kader van EMRIC.

In juni vond de kick-off van het project plaats, met deelname van Nathalie Verschelde (DG REGIO) en Mark
Vos (Interreg EMR). Alle geïnteresseerden uit de academische en Europese/grensoverschrijdende wereld
waren uitgenodigd: DG REGIO, de Europese Commissie,
Interreg-programma’s.
Het organiseren van de kick-off was een van de mijlpalen
in het WP Communicatie, dat in dit project wordt geleid
door de EGTS EMR.
De rest van het jaar was de samenwerking gewijd aan de
teams in de verschillende universiteiten van de EMR. Er
werd een werkmethode uitgewerkt en workshops voor
experts georganiseerd waarin aan de experts werd gevraagd naar verschillende kwalitatieve aspecten in hun
projectthemagebieden en deze antwoorden werden
dan geanalyseerd.

EASI – “EURES IN DE
GRENSREGIO’S BELGIË,
NEDERLAND, DUITSLAND”
Het arbeidsmarktproject van het EaSI-financieringsfonds in het kader van het partnerschap ‘EURES in de
grensregio’s België, Nederland, Duitsland’ werd in 2021
eveneens met succes voortgezet. Door de gevolgen van
de pandemie heeft het partnerschap de looptijd van het
project met drie maanden verlengd tot 31.3.2022 om
de gestelde doelen ook praktisch te kunnen realiseren.
In het kader van GIPtogether, dat in november als fysiek evenement in Düren plaatsvond, konden de eerste
stappen ter verwezenlijking van de EMR2030-strategie
op de arbeidsmarkt worden ingeleid. Deze processen
zullen de komende twee jaar worden voortgezet in het
vervolgproject binnen ESF+, dat door het partnerschap
werd ingediend. Jammer genoeg heeft de Europese
Commissie de aanvraag op het einde van het eerste
kwartaal van 2022 afgekeurd.
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Corona Pandemic and Home Office –
Consequences for the social security
and taxation of cross-border workers

AANTAL
PARTNERS

DUUR

THEMA

BUDGET EMR

TOTAAL
BUDGET

FONDS

TITEL

LIJST VAN DE PROJECTEN DIE IN 2021 LIEPEN MET STEUN VAN DE
EMR

Bsolutions

n. a.

n. a.

Arbeidsmarkt

2021

2

EaSI

960.000,00 €

60.000,00 €

Arbeidsmarkt

2021

19

People to People

Interreg V-A EMR

1.249.004,39 €

1.249.004,39 €

Microprojecten

2017 – 2022

1

Litter Free Rivers and Streams

Interreg V-A EMR

1.470.000,00 €

- €

Natuur en landschap

2018 – 2021

10

PANDEMRIC

Interreg V-A EMR
Covid Call

1.688.627,90 €

48.240,00 €

Veiligheid

2020-2021

6

Crossquality

Interreg V-A EMR

176.949,00 €

10.023,34 €

Onderzoek naar
kwalitatieve
indicatoren in de
INTERREG-evaluatie

2021-2022

5

EMRLingua

Interreg V-A EMR

2.718.485,00 €

513.779,00 €

Opleiding en
onderwijs

2021-2023

8

Interreg EMR Technical Assistance*

Interreg V-A EMR

8.430.250,00 €

2.407.882,44 €

Interreg
EMR-administratie

2016-2023

2

16.693.316,29 €

4.288.929,17 €

EURES in de grensregio België, Duitsland,
Nederland

TOTAAL

53

*Het Interreg EMR-programma wordt door de EU gefinancierd. De EMR beheert delen van het Interreg-secretariaat en First Level Control en de bijbehorende
kosten, maar niet het programma zelf. Haar opdracht is puur administratief.

Borders in Times of Crisis

STATUS

DUUR

THEMA

BUDGET EMR

TOTAAL
BUDGET
NWA-ORC

6 680 931,00 €.

20 062,50 €

Veiligheid

2022-2027

afgewezen

Improving cross-border governance
and connectivity of Star-shaped BlueGreen infrastructure in the Euregio

LIFE

2 184 940,00 €

475 000,00 €

Natuur en landschap

2021-2024

afgewezen

EURES in de grensregio België, Duitsland, Nederland

ESF+

1 061 000,00 €

51 000,00 €

Arbeidsmarkt

2022

afgewezen

Common
Grounds

314 980,00 €

- €

Gezondheidszorg

2022-2025

goedgekeurd

Climate Change and Health in the
border region of DE, NL, BE
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LIJST VAN DE IN 2021 INGEDIENDE PROJECTEN
MET STEUN VAN DE EMR

9.

― Financieel verslag 2021
Inkomsten

Bijdrage van de partnerregio’s
Bijdrage van de MAHHL+-steden en de AG Charlemagne
Bijdragen uit projecten
Andere inkomsten

560.000
15.000
301.000
12.000
888.000

Uitgaven
Evenementen, activiteiten en vergaderingen
Projecten, waaronder kleine euregionale projecten en euregionale schooluitwisselingen en schoolbezoeken

55.000

370.000

Partnerschappen

17.000

Personeelskosten

335.000

Communicatie

31.000

Andere algemene kosten

64.000
872.000

Resultaat 2021

16.000

De EGTS Euregio Maas-Rijn sloot het jaar 2021 af met een positief saldo van € 16.000, dat aan de algemene
reserve werd toegevoegd.
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10.

― S
 ubsidies van de Euregio
Maas-Rijn
KLEINE EUREGIONALE
PROJECTEN

Het fonds voor ‘Kleine euregionale projecten’ (KEP) werd
in 2021 minder zwaar getroffen door de pandemie dan
in 2020, toen bijna geen projecten konden worden
uitgevoerd.
Waar in de vorige jaren, met uitzondering van 2020, bijna
60 aanvragen werden ingediend, waren er in 2021 slechts
19 aanvragen, hoofdzakelijk in het begin en op het einde
van het jaar. En ook toen vonden twee culturele projecten
niet plaats als gevolg van de coronabeperkingen.
Door verschuivingen konden echter wel zes projecten
van 2020 in 2021 worden uitgevoerd.

GRENSOVERSCHRIJDENDE
SCHOLENUITWISSELINGEN &
SCHOOLUITSTAPJES (GSS)/
FONDS VOOR EUREGIONALE
ONDERWIJSMOBILITEIT
De COVID-19-crisis had, net als in het jaar daarvoor, een
grote invloed op het fonds.
De verschillende voorschriften in de diverse partnerregio’s, het thuisonderwijs, de maskerplicht ... dat heeft er
allemaal zeker toe bijgedragen dat dit fonds nauwelijks
werd/kon worden aangesproken. Er hebben slechts één
schooluitstap in het begin van het jaar en één bezoek
van een school uit Luik aan Eupen plaatsgevonden.
Net door dit bezoek van de school vanuit de Franstalige
Gemeenschap aan de Duitstalige Gemeenschap, een
bezoek binnen de landsgrenzen maar met oversteken
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van de taalgrens, besefte de EMR dat opnieuw moet
worden nagedacht over de regels van het fonds. Ook
de vraag naar subsidies voor stages werd steeds groter.
Op het einde van het jaar werd onder meer om die reden
het GSS-fonds omgedoopt tot ‘Fonds voor euregionale
onderwijsmobiliteit’, waardoor met al deze nieuwe aspecten rekening wordt gehouden.

PEOPLE TO PEOPLE
Van april tot juni 2021 werd een vijfde projectoproep
gelanceerd. Er werden vijf subsidieaanvragen ingediend,
en er werd nagegaan of zij volgens de geldende criteria
in aanmerking kwamen voor subsidiëring. Tijdens de
feedbackfase werd samen met de aanvragers rekening
gehouden met een veilige aanpassing van de activiteiten
aan de coronasituatie.
Toen de algemene vergadering van de EGTS in september
2021 een besluit nam, kregen de twee microprojecten
‘Flow my tears’ en ‘Borderlines’ een positief antwoord
met een EFRO-subsidie van respectievelijk € 20.000 en
€ 11.599,18.
Op 31.12.2021 waren 19 van de 24 goedgekeurde microprojecten volledig voltooid en financieel afgerond.
Meer informatie over de inhoud van het kaderproject
‘People to People’ vindt u in punt 7.1.

Eastbelgica - Opvoering van “1945” door
het People to People Fonds.

29

11.
Jaarverslag 2021

― Communicatie
COMMUNICATIE VAN DE
EGTS EUREGIO MAAS-RIJN IN
VERBAND MET DE PANDEMIE

Pers

Zoals ook in 2020 was de pers in 2021 erg geïnteresseerd
in de informatie van de EGTS EMR over de maatregelen
van de verschillende Euregiolanden: Welke maatregelen
gelden in Duitsland/Nederland/België? Wat betekent
2G of 3G? enz.
De directeur van de EMR werd uitgenodigd voor verschillende radio-interviews waarin hij toelichting gaf
bij de verschillen in coronamaatregelen in de diverse
EMR-gebieden. Ook bestuursleden vermeldden het
werk van de EMR tijdens de pandemie in de pers, wat
ons aanmoedigde in ons werk.

10

Radio : interviews/
vermeldingen

151

Artikelen/vermelding van de EMR
in totaal

Crossing Borders
De spil van de communicatie over de pandemie was het
internetformulier ‘Crossing Borders’, dat in de lente van
2021 volledig door Communicatie werd herwerkt, met
aanzienlijke hulp van de toenmalige projectmanager
van PandEMRIC. Het aantal redenen om de grens over
te steken dat je in een afrolmenu kon selecteren, werd
verdubbeld, en het formulier werd herschreven in de
stijl van een FAQ om het gebruiksvriendelijker te maken.
Dankzij een regelmatige statistische controle van het
formulier werd het nut van het internetformulier voor de
gebruikers erkend. Immers, telkens wanneer maatregelen
in een van de landen werden gewijzigd en dit gevolgen
had voor de grensovergang, zagen we een sterke stijging
in de gebruikscurve van het formulier, die zich een paar
dagen later weer normaliseerde.
Ongeveer vanaf maart 2022 daalde het aantal gebruikers gestaag. Daarom besloot de EMR in april 2022 het
internetformulier offline te halen.
ONLI N E

03.11.20

O FFL INE

13.04.22

808.000
beantwoorde vragen

Facebook
Dit sociale netwerk bleek ook in 2021 een zeer waardevol medium om nieuws in verband met corona te
verspreiden.
Alle bijdragen rond het thema pandemie haalden een
hoog tot zeer hoog organisch (d.w.z. niet betaald) bereik.
Zo haalde bv. de bijdrage over het Belgische in- en uitreisverbod in de lente van 2021, waarin de grensgemeenten
werden vermeld die een uitzondering op dit verbod
vormden, een bereik van meer dan 12.000 weergaven.

2020 > 2021

62.000

Views

‘Together through the crisis’:
een coronafilm
In 2021 ontstond het idee om in plaats van een imagofilm een ‘coronafilm’ te maken, waarin het werk van de
EMR tijdens de crisis wordt geschetst. Daarin geven de
directeur en de voorzitter van de EMR toelichting bij de
verschillende arbeidsniveaus en taken van de EGTS in
deze crisissituatie.
U vindt deze film op de website van de EMR onder
thema’s/veiligheid.

E-Mails en telefoongesprekken
Zoals in 2020 gebeurde het dat burgers rechtstreeks
raad vroegen aan de EMR wanneer zij vragen hadden
over het oversteken van de grens.
Het EMR-secretariaat beantwoordde deze vragen met
behulp van het internetformulier Crossing Borders of
verwees naar partners zoals de GIP’s of de SGA’s, die
sommige vragen beter konden beantwoorden.

Conclusie
Voor wat betreft de communicatie in verband met de
pandemie was 2021 een kopie van 2020: de voortdurende
belangstelling van de pers, de aandacht en de belangstelling van de gebruikers voor de informatieve bijdragen op
Facebook en de acceptatie van het Crossing Borders-formulier en het EMR-bureau zelf als eerste aanspreekpunt
voor vragen over de grensovergang tonen aan dat het
‘merk’ Euregio Maas-Rijn een ‘top of mind’-status heeft
bereikt bij de mensen in ons grensgebied.
De uitdaging zal zijn deze status ook buiten crisistijd te
behouden.
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NIET-PANDEMIEGERELATEERDE
COMMUNICATIE VAN DE EGTS
EUREGIO MAAS-RIJN
Eerste communicatieplan
In 2020 was de communicatie vooral reactief. Daarom
moest in 2021 een communicatiestrategie voor de EMR
worden uitgedacht. Deze denkoefening was belangrijk,
want behalve de crisiscommunicatie in verband met de
coronapandemie moest ook de communicatie van de
EMR na de personeelswissel in de communicatieafdeling
gereorganiseerd worden.
Daarbij werd ook rekening gehouden met de interne
communicatie: zowel de doelgroep ‘EMR-team’ als ‘Bestuur en algemene vergadering’ werden belicht. Het
bleek dat de informatiestroom voor beide groepen
moest worden verbeterd. Vervolgens werd in 2021 de
eerste nieuwsbrief van de EGTS EMR verstuurd, die nu
deel uitmaakt van de regelmatige communicatie en die
viermaal per jaar wordt verzonden naar de leden van
het team, de partners, partnerstructuren en leden van
de algemene vergadering.

Hierbij de belangrijkste cijfers voor 2021:
120
100

Mediatypes
103
92

80
60
40
20

8

0
Web

Print

1

Radio/TV Persagentschap

Uit de kwalitatieve analyse van de verschillende artikelen is
gebleken dat de verschillende media in de partnerregio’s
verschillen in visie hebben over het werk van de EMR.
De EMR heeft al aanzetten tot oplossingen uitgewerkt
om deze verschillen stap voor stap te verkleinen.

Digitale communicatie
Wenst u hier meer over te weten, dan kunt u op verzoek
het communicatieplan voor 2021 verkrijgen.
Deze denkoefening zal jaarlijks worden gehouden om
de PR-strategie van de EMR, ook wegens de externe
en externe interne eisen, elk jaar opnieuw te kunnen
aanpassen.

In 2021 werd naast Facebook en de EMR-website
een nieuwe digitale communicatietool opgezet: de
EMR-nieuwsbrief, met als doelgroep de leden van de
algemene vergadering van de EMR en al hun partners
en partnerstructuren.
Met een gemiddeld openingspercentage van meer dan
50% heeft deze nieuwe tool veel succes bij de doelgroep.

Pers
In 2020 was het voorlichtingsbeleid een nieuwe weg
ingeslagen. In 2021 werden voor het eerst kwalitatieve
en kwantitatieve persstatistieken voor 2020 aangemaakt.

Het doel van de communicatie-afdeling is op middellange
termijn ook een nieuwsbrief voor de geïnteresseerde
bevolking op te zetten.

Het statistisch onderzoek van het voorlichtingsbeleid is nu een jaarlijks onderdeel van de
communicatiewerkzaamheden.
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De belangrijkste focus van de communicatiewerkzaamheden lag in 2021 bij het opstellen en uitwerken van de
brochure ‘EMR2030-strategie’. U vindt meer informatie
over dit onderwerp onder punt 3: ‘EMR2030-strategie’.
Andere publicaties van 2021 waren:
k mid-term review van het Luikse voorzitterschap,
k jaarverslag 2020,
k bijdrage tot youRegion in het eMagazine ‘Zuid-Limburg Business Plaza’,
k youRegion-website: www.youregion-emr.eu
k films: ‘Together through the crisis: een coronafilm’
en ‘Best practices’, uitgevoerd door het kaderproject
People to People,
k bijdrage over de EMR in Euregio Partner.
Indien u dit wenst, kunt u alle gedrukte producten verkrijgen bij het EMR-bureau of op de website vinden.
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Steun aan de Interreg-projecten en het
Drielandenpark
De communicatieafdeling van de EMR doet niet alleen aan
crisiscommunicatie en bedrijfscommunicatie, maar ondersteunt ook de Interreg-projecten waarin de EMR leadpartner is: youRegion, People to People en EMRLingua.
Ook het partnerschap Drielandenpark wordt op het vlak
van communicatievragen door de EMR ondersteund.
In 2021 werd een beroep gedaan op de expertise en
de ondersteuning van de communicatieafdeling in de
volgende domeinen:
k inbreng van de expertise in het uitschrijven van
openbare aanbestedingen: opstellen van de EMRLingua-Website, uitwerken van een nieuwe corporate
identity voor het Drielandenpark en uitwerken van
een socialemediacampagne met fotowedstrijd onder
het motto ‘20 jaar Drielandenpark’, draaien van een
‘best practices’-video in het kader van het People to
People-project,
k uitwerking en hulp bij de uitvoering van de hierboven
genoemde socialemediacampagne,
k uitwerking van de ‘Best practices’-video in het kader
van People to People,
k opzetten van de website van EMRLingua op de
EMR-website en onderhoud van deze site,
k hulp bij het opzetten van een socialemediacampagne
voor EMRLingua,
k verwerking van de projecten in het
EMR-Facebook-publicatieplan,
k …

© Euregio Partner

Publicaties

12.

― Evenementen in 2021
DRIELANDENPARKSYMPOSIUM

Op 24 november werd het tweejaarlijkse projectforum
van de Drielandenpark georganiseerd. Door de coronasituatie werd het dit jaar als online-event gehouden.
Het oorspronkelijk geplande thema ‘Transformatie door
landschapsgovernance’ werd in het licht van de overstromingsramp van juli 2021 op het laatste ogenblik
aangepast: het forum, dat als titel ‘Samen voor een klimaatbestendig landschap – Waterbeheer in grensoverschrijdende stroomgebiedslandschappen’ kreeg, vond
met meer dan 120 deelnemers grote weerklank. Zowel
keynotes (Rheinliebe, IBA Basel; Interreg 2seas project
CoAdapt) als regionale bijdragen gaven interessante en
zeer actuele impulsen voor een grensoverschrijdende
samenwerking op het raakvlak tussen water, landschap
en klimaatverandering.
Met als doel grensoverschrijdende allianties te vormen in
stroomgebieden voor klimaatbestendige landschappen
werden vier parallelle workshopsessies gehouden. Ze
waren per stroomgebied ingedeeld (Maasvallei-corridor;
stroomgebied van de Geul; stroomgebieden van Roer en

Geleenbeek; stroomgebieden van Voer, Jeker, Berwinne) en boden de deelnemers de gelegenheid elkaar te
informeren en te discussiëren over lopende projecten
en initiatieven in de stroomgebieden.
Conclusie: water is de cruciale factor voor klimaatbestendige landschappen. Daarover was iedereen het eens. De
burgers en de (grensoverschrijdende) politiek zouden
zich hier dan ook veel meer van bewust moeten zijn.
Het forum bood bovendien de gelegenheid het 20-jarig
bestaan van het Drielandenpark als samenwerkingsverband te vieren. In het kader daarvan vond de officiële
lancering plaats van zowel de nieuwe website van het
Drielandenpark (www.drielandenpark.info) als de euregionale GIS-viewer, en werd de socialemediacampagne
‘20 jaar Drielandenpark’ met de fotowedstrijd ‘Mijn landschap’ opgestart.
In naam van het samenwerkingsverband Drielandenpark
danken wij u voor de vele felicitaties, en voor de afgelopen
en komende jaren.
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BEZOEK VAN DE NEDERLANDSE
AMBASSADEUR IN BELGIË
Op 6 oktober 2021 bezocht de Nederlandse ambassadeur
in België, zijne excellentie Pieter Jan Kleiweg de Zwaan,
de provincie Luik, evenals de Duitstalige Gemeenschap
en het bureau van de EGTS Euregio Maas-Rijn in Eupen.

Het bezoek werd afgesloten met een presentatie over het
EMRLingua-project door de medewerkers van het Euregionaal coördinatie- en expertisecentrum voor buurtalen
en interculturele competenties (in het kort EMRLingua),
met aansluitend een debat met de ambassadeur en de
andere aanwezigen. Hij nam zelfs even deel aan een
digitale bijeenkomst van het netwerk van de Euregioprofielscholen en de Euregioscholen.

© EMR

In Visé nam de ambassadeur eerst de tijd om enkele
klassen van de tweetalige lagere school Athenée Royal
de Visé - Glons in actie te zien en de kinderen een interessant boek over verschillende beroepen voor te lezen,
natuurlijk in het Nederlands. De aanwezige kinderen en
leerkrachten waren onder de indruk van het enthousiasme waarmee hij dit deed, volgens de aanwezigen ‘als
een geboren leraar’. RTC Liège was ter plaatse om een
korte reportage over dit onderwerp te maken.

Aansluitend ging het verder naar Eupen, waar de ambassadeur hartelijk werd ontvangen door de heer Oliver
Paasch, minister-president van de Duitstalige Gemeenschap van België, de heer Karl-Heinz Lambertz, voorzitter
van het Parlement, en de heer Michael Dejozé, directeur
van het EMR bureau.
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PLANNING VAN DE GRENSLANDCONFERENTIE 2022
In de herfst van 2021 werd de planningsgroep voor de Grenslandconferentie bijeengeroepen om de conferentie
voor 2022 te plannen. Aangezien zij in 2022 in Aken, en dus in de Euregio Maas-Rijn zou plaatsvinden, leidde de
EMR de vergaderingen van de planningsgroep.

Tijdens het jaar heeft het team van de Euregio Maas-Rijn aan de volgende evenementen deelgenomen of deze georganiseerd:
15/01

Presentatie van ons grensoverschrijdend crisismanagementwerk tijdens de workshop
van Europees afgevaardigde Anne Sander

19/04

Plenaire zitting EMR2030: werkgroep arbeidsmarkt

21/04

Plenaire zitting EMR2030: werkgroep economie en innovatie EN mobiliteit en
infrastructuur

22/04

Plenaire zitting EMR2030: werkgroep toerisme EN klimaat en landschap

18/06

PandEMRIC-symposium

25/06

Kick-off event voor het project Crossquality

23/08 — 27/08

Hogeschool Zuyd: virtuele Summer School (keynote op 23/08.)

30/09

3. Grenslandconferentie van Nederland en Noordrijn-Westfalen

06/10

Bezoek van de Nederlandse ambassadeur in Brussel aan het Euregionaal coördinatiecentrum voor buurtalen en interculturele competenties

21/10

50ste jaarlijkse conferentie van de AEBR

17/11

Kick-off event voor het project EMRLingua

19/11

Jaarlijkse conferentie van het ITEM

20/11 — 21/11

Evenement voor burgers in verband met de Conferentie over de toekomst van Europa:
organisatie door de DG.

24/11

Drielandenparksymposium

29/11

Slotevent van PandEMRIC

30/11

Arbeidsconferentie van de euregio’s met deelname van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en van de Heimat van de Duitse Bondsrepubliek.
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Daarnaast namen de leden van het team deel aan de volgende langlopende of structurele organen/
werkgroepen (afgezien van projecten en incidentele werkgroepen):
NOVI

k Deelname aan werkgroepen
NOVI (NATIONALE Omgevingsvisie) milieuvisie (territoriaal) nationaal. In Zuid-Limburg
staan drie hoofdopdrachten centraal, waarbij het gebruik van grensoverschrijdende
mogelijkheden als leidraad dient:
k 1. op weg naar een innovatieve, circulaire en grensoverschrijdende
economie;
k 2. sterke en gezonde steden in Zuid-Limburg;
k 3. versterking van het unieke Nationaal Landschap als groene long van
Zuid-Limburg.
k Deelname aan het politieke katalysatorteam
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Werkgroep ticketing,
tarieven en marketing

Door de nauwe samenwerking van de partners in de Euregio Maas-Rijn werd
de WG TTM opgericht, die zich bezighoudt met vragen met betrekking tot ticketverkoop, tarieven en marketing in het grensoverschrijdende streekvervoer. Alle
euregionale verkeersbedrijven en overheden zijn vertegenwoordigd in de WG TTM
en komen vier maal per jaar bijeen voor een vergadering. Deze groep staat onder
leiding van de AVV, Aachener Verkehrsverbund.

ZL‘EU

Ruimtelijke visie voor de zuidelijke indeling van Parkstad Limburg in euregionale
context (ZLEU): De RWTH Aken onderzoekt in Limburg en in de provincie de
mogelijkheden voor Parkstad (en heel Zuid-Limburg) om aan te sluiten bij de
grootschalige ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen in het gebied “Rheinisches Revier”.

Burgertop over
grensoverschrijdende openbare
gezondheidsdiensten

Het doel van deze burgertop is de burgers die in de grensregio wonen de mogelijkheid te bieden om hun persoonlijke ervaringen uit te wisselen, ook grensoverschrijdend, met de thema’s van de openbare gezondheidsdienst aan beide
zijden van de grens, zoals migranten, overdraagbare ziekten, gezonde jongeren,
moeilijk bereikbare groepen en de COVID-19-pandemie.

Luxemburg in
transitie

Territoriale visies voor een koolstofarme en weerbare toekomst van een grenszone (start in maart 2021) op verzoek van minister Turmes.

Grenzeloos
Bocagelandschap

De EMR heeft een ondersteunende rol in dit project. Ook fungeert de EMR als
tussenpersoon tussen de actoren van dit natuurparkproject en de bevoegde
actoren voor het project Einstein-telescoop, aangezien het themagebied met de
beide projecten overlapt.

Werkgroep „Luikse
Einstein-conferentie’

Werkgroep samengesteld voor de planning van de Einstein-conferentie in Luik in
de lente van 2022.

Werkgroep Central
Information Point
on the Einstein
Telescope

Werkgroep voor het verzamelen van relevante informatie voor de digitale informatiefunctie bij de EMR.

EMRIC

Adviserende deelname aan minstens vier zittingen van de raad van bestuur per
jaar voor overleg over de samenwerking van de reddingsdiensten.

euPrevent

Adviserende deelname aan minstens vier zittingen van de raad van bestuur per
jaar en aan de algemene vergadering.

Grenzinfopunkt

Deelname aan zittingen van de raad van bestuur

Association of European Border Regions
(AEBR)

Deelname aan minstens vier zittingen van de raad van bestuur per jaar.

WHO-RHN

Deelname aan zittingen van de raad van bestuur

GROS NL — NRW

Deelname aan de coördinatiegroep, enkele zittingen van de stuurgroep, doelgerichte 3+3 ontmoetingen (3 Duitse RegierungspräsidentInnen en 3 Commissarissen van de Koning), en thematische werkgroepen.

GROS NL — Vlaanderen

Deelname aan de vergaderingen van de werkgroepen.

EURIEC

Deelname aan de EURIEC Klankbordgroep

Corona Task-Force

Deelname aan de euregionale voorbereidende werkgroep en/of opvolgwerkgroep van de Duits-Nederlands-Belgische Cross-Border Task Force Corona. Deze
werkwijze werd in 2020 gestart en houdt meer dan 100 vergaderingen in.
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― Team EGTS Euregio Maas-Rijn
In 2021 werd het team van de EMR uitgebreid: er werden twee FTE’s voor EMRLingua aangesteld en een 0,5 FTE
voor het Drielandenpark.
De AG Charlemagne werd een officiële partner van de EMR, waardoor zich sinds 2021 twee extra coördinatoren
bij het EMR-team hebben aangesloten.
Hier ziet u het huidige team van de Euregio Maas-Rijn:

EMR-Bureau
Michael Dejozé

Ronja Schmetz

Nathalie Drykoningen

Directeur

Assistentie van de directeur
Verantwoordelijke voor human
resources

Secretariaat

087/789 639

nathaliedrykoningen@euregio-mr.eu
087/789 639

ronjaschmetz@euregio-mr.eu
087/789 641

Tamara Koenen

Harrie Houben

Communication Manager

Boekhouding

tamarakoenen@euregio-mr.eu

harriehouben@euregio-mr.eu

087/789 653

087/789 630

Vertegenwoordigers uit de 5 partnerregio’s
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Michel Margraff

Marc Genten

Carine Van Hove

Duitstalige Gemeenschap België

Provincie Luik

Provincie Limburg (BE)

michelmargaff@euregio-mr.eu

marcgenten@euregio-mr.eu

carinevanhove@euregio-mr.eu

087/789 639

087/789 639

087/789 639

Jan Schliewert

Theo Alsters

Region Aachen Zweckverband

Provincie Limburg (NL)

janschliewert@euregio-mr.eu

theoalsters@euregio-mr.eu

087/789 639

087/789 639

Projecten
Manuel Justen

Paul Hölsgens

Roland Wolff

EMRLingua
Project Manager

EMRLingua
Project Manager

EMRLingua
Project medewerker

manueljusten@euregio-mr.eu

paulholsgens@euregio-mr.eu

rolandwolff@euregio-mr.eu

087/789 653

087/789 639

087/789 643

Sonja Fickers
People to People
Project Manager
sonjafickers@euregio-mr.eu
087/789 642

Drielandenpark
Dr Anja Brüll

Dr Alexandra Silinski

Project Manager

Projectmedewerkster

anjabruell@euregio-mr.eu

alexandrasilinski@euregio-mr.eu

087/789 644

087/789 644

Partnernetwerken
Helga Klinkers

Patrick Hahne

Coördinator AG Charlemagne

Coördinator AG Charlemagne

helgaklinkers@euregio-mr.eu

patrickhahne@euregio-mr.eu

087/789 642

087/789 642

Leen Scheelen

Youri Lebon

Coördinator MAHHL+

Coördinator MAHHL+

leen.scheelen@hasselt.be

youri.lebon@maastricht.nl
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