
WISSELING
VOORZITTERSCHAP 
2022
V A N  D E  E U R E G I O  M A A S - R I J N



2 3

INHOUD

Terugblik 

Vooruitblik 

EMR2030-strategie 

Economie & innovatie

Arbeidsmarkt

Onderwijs & opleiding

Cultuur & toerisme

Landschap & klimaat

Gezondheidszorg 

Mobiliteit 

Veiligheid

Governance

Bijdrage van de Euregio Maas-Rijn tijdens de Coronacrisis

Timeline

Projecten 

Contactgegevens

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

20

23

Omwille van de leesbaarheid is het onderscheid naar geslacht weggelaten.



4 5

TERUGBLIK 
DE GEDEPUTEERDE-VOORZITTER VAN DE PROVINCIE LUIK, LUC GILLARD, 
VOORZITTER VAN DE EMR VAN 2019 TOT 2022

In 2019 heb ik in naam van de Provincie Luik, het 
voorzitterschap van de Euregio overgenomen 
van mevrouw Gisela Walsken in naam van 
Region Aachen Zwecksverband.

Aan het begin van mijn mandaat wilde ik de 
nadruk leggen op de mobiliteit van werknemers 
en studenten, door het grensoverschrijdend 
aanbod aan openbaar vervoer te vergroten, 
door multimodale platformen ter beschikking 
te stellen, door een betere verbinding tussen de 
infrastructuren van onze regio’s te bevorderen 
en door transversaal het digitaliseringsaspect 
in alle aspecten van het grensoverschrijdende 
leven te versterken.

Jammer genoeg - of gelukkig - hebben de drie 
jaar van mijn voorzitterschap de relevantie van 
deze accenten versterkt. 

Sindsdien zijn we geconfronteerd met een in-
drukwekkend aantal opeenvolgende crisissen 
die onze regio diep raken: de pandemie, de over-
stromingen, de oorlog in Oekraïne, de vluchteling- 
encrisis, de energiecrisis of de economische  
crisis. Al deze crisissen stoppen niet aan de 
grenzen. Integendeel, deze crisissen tonen al-
leen maar de relevantie van samenwerking en de 
noodzaak van gecoördineerde antwoorden aan. 

Ondanks deze crisissen kan ik alleen maar tevreden 
zijn de nieuwe euregionale strategie voor het 
volgende decennium, EMR2030, te hebben kunnen 
ontwikkelen. Ik ben blij dat de provincie Nederlands 

Limburg het voorzitterschap van de Euregio heeft 
overgenomen. Ik draag aan de Gouverneur Emile 
Roemer de taak over om door te gaan met de 
acties die door mijn voorgangers zijn ingezet en de 
EMR2030-strategie uit te voeren.

Dit is niet de enige taak die ik overdraag aan 
mijn opvolger. De hervorming van de Euregio 
tot een Europese Groepering voor Territoriale 
Samenwerking (EGTS) die gestart is onder het 
voorzitterschap van de Region Aachen Zwecks-
verband is voortgezet. Niet enkel de hervorming 
is doorgevoerd, maar ze is onder het Luikse  
voorzitterschap ook verder uitgediept: de EGTS 
2.0, met meer bepaald de samenwerkingsak-
koorden met de grensoverschrijdende structu-
ren zoals MAHHL+ en de WG Charlemagne. We 
moeten onze krachten bundelen die aanwezig 
zijn op het grondgebied en zo de grensoverschrij-
dende samenwerking doeltreffender maken. 

De uitdagingen die door de Euregio worden 
verdedigd, zijn essentieel voor onze grensover-
schrijdende regio. Het nieuwe voorzitterschap 
kan altijd rekenen op de Provincie Luik om  
het werk voort te zetten door ondersteuning en 
expertise te bieden.
  
Luc Gillard, 
Gedeputeerde- 
Voorzitter van de 
Provincie Luik

VOORUITBLIK 

           ‘‘Samen werken aan grensover- 
schrijdend perspectief voor  
       de inwoners van onze  

Euregio Maas-Rijn.’’

Als nieuwe voorzitter van de Euregio Maas-
Rijn wil ik namens de Nederlandse provincie 
Limburg al mijn voorgangers bedanken die 
al bijna een halve eeuw hebben gewerkt aan 
de ontwikkeling van het gebied van deze 
prachtige Euregio. Zij hebben belangrijke 
stappen gezet op weg naar het verbeteren van 
de levensomstandigheden en het welzijn van 
de burgers in onze grensgebieden. De Provincie 
Luik wil ik in het bijzonder danken voor het 
opleveren van de nieuwe strategie ‘EMR2030’. 
Dat de provincie Luik, onder voorzitterschap 
van Luc Gillard, dat in een tijd voor elkaar heeft 
gekregen waarin Covid-19 pandemie de baas 
was over ons persoonlijke en werkzame leven, 
verdient grote waardering. 

In een steeds sneller veranderend Europa 
is het de taak van overheden om concrete 
oplossingen te vinden voor steeds weer 
nieuwe problemen voor de burgers. Maar ook 
om relevante uitdagingen voor grensgebieden 
op tijd op te pakken en zichtbaar te maken 
wat de meerwaarde van onze samenwerking 
is. Die grensoverschrijdende samenwerking 
kan ongetwijfeld ook voorbij landsgrenzen 
bijdragen aan het aanpakken van de huidige 
maatschappelijke uitdagingen. Thema’s als 
waterveiligheid, stikstof en ruimtegebruik, 

energie, inflatie en dalend vertrouwen in 
overheden, stoppen niet bij de grens en 
verdienen een ruime blik. 

Daarom zie ik onze Euregio als één groot dyna-
misch ‘laboratorium’ voor het verder uitwerken 
van onderlinge samenwerkingsprojecten; reke-
ning houdend met het tempo waarin de wereld 
om ons heen verandert. Voortbouwend op de 
inzet van mijn voorganger, blijf ik aandacht 
geven aan de mobiliteit van grenswerkers, aan 
grensoverschrijdend verkeer en vervoer en 
aan het belang van meertaligheid en ICT-uitda-
gingen. Ook ga ik mij inzetten voor economie, 
onderwijs, onderzoek en innovatie (ik denk dan 
met name aan het baanbrekende project Eins-
tein Telescope) en aan grensoverschrijdende 
gezamenlijke klimaat- en wateruitdagingen als 
overstromingsgevaar, bosbrandbestrijding en 
(drink)waterkwaliteit en –tekorten en stikstofde-
positie. Dit alles met een aanpak waarbij landsg-
renzen geen belemmering meer zijn. 

Ik zie daarbij uit naar een constructieve 
onderlinge samenwerking. U mag in ieder geval 
rekenen op een voorzitter boordevol ambitie en 
met hart voor de zaak. Tot snel!

Emile Roemer, Commissaris 
van de Koning in de Neder-
landse Provincie Limburg

DE COMMISSARIS VAN DE KONING IN DE NEDERLANDSE PROVINCIE LIMBURG, EMILE ROEMER, 
VOORZITTER VAN DE EMR VAN 2022 TOT 2025
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       870 miljoen € zijn 
gereserveerd voor de
    bouw van de telescoop.

EMR2030- 
STRATEGIE
De EMR2030-strategie moest naadloos aansluiten op haar voorganger, 
de EMR2020-strategie. Door de coronapandemie is het echter anders 
gelopen: Nadat de werkgroepen voor het uitwerken van de EMR2030-
strategie in 2020 bijna allemaal moesten worden geannuleerd, was het 
doel van de EMR om deze in een of andere vorm te laten plaatsvinden 
in 2021, en zo de strategie voor te bereiden. Met uitzondering van de 
werkgroepen "Cultuur" en “Onderwijs en opleiding” - die reeds begin 2020 
waren samengekomen - vonden alle andere werkgroepen in 2021 dus in 
virtuele vorm plaats.

Dankzij ongeveer 380 medewerkers uit alle thematische gebieden en 
partnerregio's van de EMR is in juni een eerste tekst opgesteld. Deze 
strategie werd dus volgens een bottom-up methode ontwikkeld. Dit 
was een belangrijke en juiste stap om de strategie aan de werkelijke 
omstandigheden van het arbeidsniveau aan te passen en niet 
omgekeerd.

Het streefdoel van de EMR was om een soort rode draad te ontwikkelen 
die de komende 10 jaar de leidraad zou zijn, maar toch op elk ogenblik 
aan de huidige context zou kunnen worden aangepast. 

Na de uitwerking van de strategie op arbeidsniveau is ze in een 
“roadshow” gedurende meerdere maanden in de vijf EMR-partnerregio's 
voorgesteld en door hen goedgekeurd.

Uiteindelijk kon de vergadering van de EGTS in december 2021, definitief 
groen licht geven voor de strategie. Het thema Economie en Innovatie is onder het 

Luikse voorzitterschap door een werkgroep 
uitgebreid: De WG Logistiek heeft als doel ges-
teld de logistieke sector in de Euregio Maas-Rijn 
tot een netwerk te vormen, het beroep van logis-
tiek medewerker voor de jeugd tastbaarder en 
aantrekkelijker te maken en samen grensover-
schrijdende problemen op te lossen.

ECONOMIE  
& INNOVATIE

De Einstein Telescoop blijft het vuurtorenpro-
ject van dit thema: in 2021 en 2022 zette de 
Euregio Maas-Rijn zich in om dit project in de 
verschillende partnerregio's en bij de hogere 
regionale overheden bekender te maken. On-
dertussen konden dankzij de Euregio Maas-Rijn 
en de steun van haar partnerregio's de volgende 
successen in dit internationaal erkende project 
worden geboekt: veel partnerstaten hebben 
een projectcoördinator benoemd en Nederland 
heeft 870 miljoen euro gereserveerd voor de 
bouw van de telescoop. Dat is een aanzienlijk 
deel van de geraamde totale bouwkosten.

De Euregio Maas-Rijn zal zich ook in de toe-
komst voor dit project inzetten. Zij vindt het ook 
belangrijk dat de bevolking de telescoop leert 
kennen. Daarom heeft de Euregio Maas-Ri-
jn op haar website het "Centraal Information 
Point" gecreëerd, waar veel verschillende infor-
matie samenkomt. De EMR stelt ook een infor-
matieblad dat regelmatig wordt bijgewerkt en 
gedeeld met de (politieke) besluitvormers van 
het project.

Tijdens de pandemie hebben veel bedrijven 
zichzelf opnieuw uitgevonden. Veel onderne-
mingen hebben hun productie namelijk op korte 
termijn overgeschakeld op maskers of andere 
medische beschermingsmiddelen. Om de toele-
veringsketen kort en lokaal te houden, heeft het 
INTERREG-EMR-V-A-EMR-project PandEMRIC 
een matchmaking gesteund via de Euregio- 
Locator en het Ditgital Innovation Platform. 
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ARBEIDS- 
MARKT

ONDERWIJS 
& OPLEIDING

De crisis van de laatste jaren heeft ook de grens-
overschrijdende arbeidsmarkt niet gespaard: de 
uitbreiding van de Grensinfopunten (GIP) tot de 
gehele Euregio werd weliswaar doorgevoerd en 
de structurele ondersteuning werd uitgebouwd. 
Tegelijkertijd werd ook de Service Grensover-
schrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) verder 
ontwikkeld en de samenwerking van deze bes-
te praktijken verdiept, waardoor bovendien het 
al jarenlange EURES-netwerk in de grensregio 
werd voortgezet en geïntensiveerd. 

Zo heeft het door het GIP Aachen-Eurode in 
samenwerking met de EMR ingediende bso-
lutions-project “Corona Pandemic and Home 
Office - Consequences for the social security 
and taxation of cross-border workers” con-
creet de complexiteit van grensoverschrijdende 
arbeid in onze regio aangetoond en benadrukt 
hoe noodzakelijk de begeleidende ondersteu-
ning van grensarbeiders in ons gebied is, vooral 
in tijden van crisis.

Het INTERREG-EMR-V-A-project youRegion, 
dat de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in 
de EMR door een betere coördinatie van de be-
geleidings- en arbeidsbemiddelingsstructuren 
moet versterken en de ontwikkeling van een 
Euregionale ontvangstcultuur moet verbeteren, 
is nu afgerond. youRegion heeft de volgende 
successen geboekt: opening van een SGA in 
Kelmis, die aanzienlijk bijdraagt tot een grenso-
verschrijdende arbeidsmarkt van 360°, harmo-
nisatie van de dienstverlening van de SGA en 
de GIP, oprichting van een One-Stop-Shop (ter 
plaatse en digitaal) voor nieuwkomers en werk-
zoekenden, totstandbrenging van een Euregio-
nale ontvangstcultuur, onder andere via een on-
line platform (www.youregion-emr.eu).

     De pandemie heeft echter 
aangetoond dat onze euregionale  
  arbeidsmarkt ondanks alle 
     successen nog veerkrachtiger 
   moet worden.

In het thema Onderwijs en opleiding is het  
INTERREG-EMR-V-A-project EMRLingua voor 
de jaren 2020 tot en met 2022 ingediend, go-
edgekeurd en met succes gelanceerd. Sinds 
2021 loopt het project onder leiding (leadpart-
ner) van de EGTS Euregio Maas-Rijn. Het pro-
ject heeft zich tot taak gesteld het leren van 
de buurtalen Duits, Frans en Nederlands in de 
Euregio Maas-Rijn te bevorderen en te onders-
teunen. Daartoe werd het Euregionaal Coördi-
natiecentrum voor buurtalen en interculturele 
competenties opgericht in Eupen. Een fonds 
voor Euregionale onderwijsmobiliteit, digitaal 
lesmateriaal (onder andere een gedigitaliseer-
de, drietalige en euregionale aardrijkskundeles, 
die voldoet aan de hoogste didactische nor-
men), een online platform en de uitbreiding van 
het Euregio- en Euregioprofielscholennetwerk 
helpen leerkrachten en leerlingen bij grenso-
verschrijdend (taal)onderwijs.

Verder werkt de Euregio Maas-Rijn al vele jaren 
samen met EuregioKultur e.V., die zich inzet 
voor de euregionale literatuur- en taalcultuur 
bij scholieren en studenten. Sinds 2021 heeft 
EuregioKultur e.V. een zustervereniging in  
Wallonië opgericht: EuregioCulture asbl. Dit 
maakt het mogelijk de samenwerking met 
Waalse belanghebbenden verder te verdiepen.

          Dankzij EMRLingua 
   en het Euregionaal Fonds
           voor Onderwijsmobiliteit 
    hebben medio 2022
     al ongeveer 2000 leerlingen
 de Euregio kunnen beleven.
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CULTUUR  
& TOERISME
Het thema Cultuur en toerisme is de afgelopen 
drie jaar in het bijzonder door de pandemie 
beïnvloed: 

In 2021 en 2022 herleefde de grensoverschrij-
dende samenwerking op het vlak van deze the-
ma’s: de MAHHL+-steden hebben een People 
to People-subsidieaanvraag ingediend, om een 
euregionale culturele databank te creëren, die 
aan gebruikers toelaat culturele evenementen 
in de Euregio in een online agenda te vinden. Dit 
People to People-project is goedgekeurd en is 
eind 2021 voltooid.

In het kader van het project "auf ins Museum", 
waaraan 26 musea uit de regio Aken, de Duits-
talige Gemeenschap in België en Nederlands 
Limburg deelnamen, heeft de Region Aachen 
Zweckverband een bedrijfsplan laten opstellen. 
Het bedrijfsplan moet duidelijk maken of het mo-
gelijk is om de Museumpas uit te breiden tot de 
gehele Euregio. Momenteel evalueert een werk-
groep met belanghebbenden uit de sector uit 
de vijf regio's dit bedrijfsplan met het oog op de 
ontwikkeling van een "Euregionale Museumpas".

     De cultuursector stond stil en 
      de toeristische sector heeft zich
   geheroriënteerd, wat zeer 
            positief is gebleken voor 
      het euregionale toerisme.

Op het vlak van toerisme wordt naar een idee 
van het Region Aachen Zweckverband gewerkt 
aan een grensoverschrijdend project met de 
werknaam "EMR-Genussregion". Alle toeristi-
sche verenigingen en organisaties van de Eu-
regio Maas-Rijn zullen bij dit project worden 
betrokken. In 2023 moet het idee in praktijk 
worden gebracht.

LANDSCHAP  
& KLIMAAT

In 2020 is de samenwerkingsovereenkomst 
van het Drielandenpark (3LP) met vier jaar 
verlengd. Zo zette de Euregio Maas-Rijn de lei-
dende rol van het grensoverschrijdende land-
schapspartnerschap verder en kon ze in 2021 
nog een extra persoon in dienst nemen voor de 
ondersteuning van het projectbeheer.

In 2021 viert het 3LP zijn 20-jarige bestaan. Op 
het symposium "Samen voor een klimaatbe-
stendig landschap” werden de verwoestende 
overstromingen in de EMR als thema behand-
eld en werd aan een breed publiek van des-
kundigen de gelegenheid geboden om over de 
grenzen heen informatie uit te wisselen over 

onder andere lopende projecten op het gebied 
van klimaatadaptatie. Met 160 deelnemers 
was het evenement een groot succes dankzij 
uitstekende sprekers en diverse workshops.

Het 3LP ondersteunt bovendien verschillende 
grensoverschrijdende initiatieven zoals bijvoor-
beeld over invasieve soorten of door deelname 
aan lopende processen op het vlak van ruimte-
lijke strategie in de regio's. Met behulp van de 
werkgroep Geodata werden gegevensreeksen 
van stroomgebieden en risicozones voor over-
stromingen in een euregionale GIS-viewer sa-
mengevoegd: een waardevolle bijdrage die het 
belang van de grensoverschrijdende samen-
werking en communicatie op het vlak van land-
schaps- en waterbeheer aantoont. 

Voor zijn 20e verjaardag is het 3LP ook in een 
nieuw jasje gestoken: Een nieuwe website en 
nieuw Corporate Design werden gemaakt.   

 De WG Geodata draagt met
      gegevens over het onderwerp
   "water" bij tot een betere
     uitwisseling van informatie in het
 grensoverschrijdend waterbeheer.

Het Drielandenpark is een voorbeeld van ter-
ritoriale cohesie en grensoverschrijdende sa-
menwerking in de zin van de Europese Land-
schapsconventie en staat internationaal hoog 
aangeschreven.

© Provincie Limburg
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MOBILITEIT GEZONDHEIDS- 
ZORG  
Door de structurele samenwerking met de 
Stichting euPrevent is in de periode 2019 - 2022 
aan de volgende projecten gewerkt: “Social 
Norms Approach” (SNA), dat zich bezighoudt 
met het verslavingsgedrag van jongeren en se-
nioren in de EMR, “euPrevent COVID-19” waarin 
euPrevent collectief gegevens over de prevalen-
tie van infecties alsook over het gedrag van bur-
gers op het vlak van infectiepreventie verzamel-
de en analyseerde, en PROFILE, dat gericht is op 
de preventie en bestrijding van eenzaamheid op 
oudere leeftijd en op de bewustmaking van de 
gevolgen van eenzaamheid.

In het kader van de pandemie, en nadat zij een 
aanbesteding hebben gewonnen, heeft euPre-
vent ook van de GROS-stuurgroep NRW - Ne-
derland de opdracht gekregen een studie uit 
te voeren om de incidentie van infecties in de 
grensregio NRW - Nederland te analyseren. De 
resultaten tonen aan dat het verbod om over de 
grenzen heen te reizen geen invloed heeft ge-
had op de incidentie van de infecties. 

Alle resultaten werden ingevoerd in de Euregio-
nal Health Atlas. Deze atlas bestaat sinds 2020 
en verzamelt gegevens over de gezondheid, 
levensstijl, demografie en levenskwaliteit in de 
Euregio Maas-Rijn. Het is daarom een waarde-
volle bron van gegevens voor professionals.

De Euregio Maas-Rijn heeft meer dan 40 jaar 
ervaring met grensoverschrijdende samen-
werking op het gebied van gezondheid. Deze 

jarenlange samenwerking binnen de EMR heeft 
ertoe geleid dat de EMR als enige grensover-
schrijdende gezondheidsregio lid is geworden 
van het Regions for Health Network van de 
WHO. De Euregio Maas-Rijn heeft een techni-
sche en een politieke vertegenwoordiger in de 
WHO-RHN. De technische vertegenwoordiging 
wordt verzorgd door euPrevent EMR (mevrouw 
Brigitte van der Zanden). De functie van politiek 
vertegenwoordiger wordt sinds 2021 bekleed 
door de heer Luc Gillard.

In 2021 heeft de EGTS Euregio Maas-Rijn de 
Europese Commissie bij tal van evenementen, 
interviews, bilaterale bijeenkomsten en derge-
lijke geadviseerd over het thema grensover-
schrijdende patiëntenmobiliteit. Dit gebeurde 
tegen de achtergrond van een evaluatie van de 
huidige Europese patiëntenrichtlijn, waarbij de 
EMR voor meer flexibiliteit en grensoverschrij-
dend gebruik pleitte. Het werk werd voortgezet 
in 2022.

In 2022 heeft euPrevent samen met de EMR 
een aanvraag ingediend bij de Robert Bosch 
Stiftung om deel uit te maken van het program-
ma "Common Ground - Unlimited Cooperation" 
van de Robert Bosch Stiftung. De aanvraag 
werd goedgekeurd en zo zal het burgerparti-
cipatieproject in de komende drie jaar de uit-
wisseling van ervaringen en ideeën over het 
thema "klimaat en gezondheid” tussen burgers,  
beleidsmakers en politici over de nationale 
grenzen heen stimuleren. 

Samen met het Euregionaal Coördinatiebureau 
van de Vervoersbond Aken (AVV) konden in de 
voorbije jaren significante verbeteringen in de 
grensoverschrijdende mobiliteit worden bereikt.
Sinds eind 2019 kan de grensoverschrijdende 
buslijn 350 zowel binnen de stad Aken als tus-
sen Aken en Vaals met AVV-tickets gebruikt 
worden. Voorheen kon de dienst alleen worden 
gebruikt voor grensoverschrijdende reizen.

Begin 2020 is het project easyConnect van start 
gegaan als opvolger van het project “European 
Travellers Club”. Het doel is de Nederlandse en 
Duitse ticketsystemen aan elkaar te koppelen, 
zodat met één check-in en één check-out over 
de landsgrenzen heen kan worden gereisd. Oor-
spronkelijk was een eerste proefperiode reeds 
voor eind 2021 gepland, maar door corona is de 
implementatiefase vertraagd en zal de eerste 
proefperiode dus in het najaar van 2022 van start 
gaan. De voor de tweede proefperiode geplande 
test van het systeem voor grensoverschrijdend 
in- en uitchecken is gepland voor 2023. 

Arriva heeft in 2019 de aanbesteding voor een 
grensoverschrijdend MaaS-systeem (Mobility as 
a Service) in de provincie Limburg gewonnen en 
heeft in 2021 met de Glimble-app een MaaS-app 
geïmplementeerd die in het bijzonder bedoeld is 
om het grensoverschrijdend kopen van tickets 
en reizen voor Nederlandse gebruikers te ver-
eenvoudigen.

Het INTERREG-EMR-V-A-project EMR Connect, 
dat door AVV wordt geleid, kon worden verlengd 
tot 2023, waardoor bijvoorbeeld Parkstad Lim-
burg, naast het eerste Velocity e-bike sharing 
station in Kerkrade, nog eens 20 stations kon 
openen en zo aan Nederlandse zijde een eigen 
netwerk ontstond dat aan het netwerk van Aken 
gekoppeld is.

In het kader van EMR Connect heeft de NMBS 
bovendien een studie over de toekomstige gren-
soverschrijdende treinverbinding naar Aken uit-
gevoerd. Vanaf eind 2023 zal er opnieuw een 
rechtstreekse treinverbinding in het regionale 
verkeer tussen Aken en Luik zijn, en ook de RE 
18 van Arriva rijdt vanaf eind 2023 van Aken via 
Maastricht naar Luik.

Op het gebied van e-ticketing
        zijn in de afgelopen 3 jaar, 
     ondanks de pandemie,
             mijlpalen bereikt.

©  Jeroen Tiggelaer
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VEILIGHEID
GOVER-
NANCEDe Euregio Maas-Rijn Incidentenbestrijding en 

Crisisbeheersing (EMRIC) en de EGTS Euregio 
Maas-Rijn hebben elkaar tijdens de pandemie 
voor 100% aangevuld: EMRIC werkte op opera-
tioneel niveau bij de coördinatie van hulpdiens-
ten of als leadpartner van het INTERREG-EMR-
V-A Covid Call-project PandEMRIC. 

   De EMR werkte op politiek niveau 
 en kon zo de dringende behoeften 
          van EMRIC aan de 
      beleidsmakers overbrengen.

Het Euregionaal Informatie- en Expertisecen-
trum (EURIEC), dat een sterkere grensover-
schrijdende samenwerking van de “adminis-
tratieve aanpak" tussen overheidsdiensten en 
veiligheidsdiensten wil bevorderen, ging de 
tweede financieringsperiode in. 

De dagelijkse samenwerking wordt verder 
verzekerd door de duurzame EMR-partners 
"Nederland, Belgien, Deutschland Arbeitsgruppe 
der Polizei" (NeBeDeAgPol), Euregio Police 
Information & Cooperation Centre (EPICC) - dat nu 
gemiddeld 20.000 dossiers per jaar behandelt - 
en het Bureau voor euregionale strafrechtelijke 
samenwerking (BES).

De Europese groepering voor territoria-
le samenwerking (EGTS) Euregio Maas-
Rijn, die op 1 april 2019 is opgericht, 
wil de grensoverschrijdende samen-
werking verdiepen door relevante be-
langhebbenden bij het besluitvorming-
sproces te betrekken. Daardoor pakt 
de EGTS een kernprobleem van grenso-
verschrijdende samenwerking aan: de 
bevoegdheden zijn in de afzonderlijke 
Europese lidstaten verschillend ver-
deeld, waardoor grensoverschrijdende 
samenwerking vaak wordt bemoeilijkt.

  Nadat de Euregio Maas-Rijn 
in 2019 een EGTS 
    is geworden, werd met de
   aansluiting van de AG 
 Charlemagne en de MAHHL+
      steden de zogenaamde 
  "EGTS 2.0" fase
        succesvol afgerond.

De EGTS ziet zichzelf hierbij als gren-
soverschrijdend contactpersoon en als 
platform voor de uitwisseling en sa-
menwerking tussen de overeenkomsti-
ge besluitvormers.

In 2021 heeft het netwerk AG Charle-
magne Grensregio zich officieel als part-
ner aangesloten bij de EGTS. In 2022 slot 
ook het netwerk van de MAHHL+ steden 
aan aan de EGTS EMR. Deze uitbreiding 
naar netwerken op lokaal en regionaal 
besluitvormingsniveau versterkt de mo-
gelijkheden van de EMR om dicht bij de 
burger samen te werken. De netwerken 
krijgen, van hun kant, informatie over 
financiering, mogelijkheden tot samen-
werkingen en een vereenvoudigde toe-
gang tot hogere besluitvormingsniveaus 
en tot bestaande euregionale werkgroe-
pen, partnerstructuren en netwerken.

Soms zijn de lokale en regionale werk-
niveaus in de Euregio Maas-Rijn niet 
voldoende om grensoverschrijdende 
problemen aan te pakken. Daarom is 
de EGTS ook vertegenwoordigd in de 
GROS-Governance, die bilateraal tus-
sen Nederland en Noordrijn-Westfalen 
en Nederland en Vlaanderen bestaat, 
waarbij de EGTS kan teruggrijpen naar 
instanties op nationaal niveau. Boven-
dien is hij lid van de Association of Euro-
pean Border Regions (AEBR), die de be-
langen van grensregio's bij de Europese 
Unie behartigt. 
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L’Euregio Meuse-Rhin demande la 
réouverture des frontières 

 
Photo d’illustration. - PhotoNews

Le Comité directeur du GECT Euregio Meuse-Rhin demande la réouverture rapide des 
frontières au Conseil national de sécurité belge, indique-t-il par communiqué. 

Afin de permettre aux citoyens de nos régions frontalières de reprendre leur vie quotidienne 
normale, le Comité directeur du GECT Euregio Meuse-Rhin sollicite le Conseil national de 
sécurité et le gouvernement fédéral belge à ouvrir les frontières sans délai. 

« La fermeture des frontières a engendré – et continue d’engendrer - d’énormes difficultés 
quotidiennes pour tous les citoyens frontaliers mais également pour bon nombre 
d’entreprises », écrit-il. « En effet, la région de l’Euregio Meuse-Rhin représente une des 
régions frontalières les plus intégrées en Europe. A cet égard, les échanges transfrontaliers 
sont nombreux. En zone frontalière au sens large, de Bruges à Arlon, environ 103.000 
travailleurs frontaliers, dont notamment environ 10.000 dans le secteur de la santé, passent 
chaque jour la frontière pour se rendre au travail (l'EMR compte 36.000 travailleurs frontaliers 
dont environs 5.000 dans le secteur de la santé). » 

Quotidien plus difficile

« Des élèves et étudiants mais aussi des citoyens traversent de manière quotidienne la 
frontière pour suivre une formation, consulter un médecin, voir leurs proches, leurs enfants. 
Les contrôles aux frontières ont rendu ce quotidien plus difficile ou l’ont même empêché et ce, 
depuis la mi-mars. La vie des résidents frontaliers a été grandement affectée en 
conséquence. » 

« Dans la foulée d’autres décisions d’assouplissement prises ces dernières heures, le Comité 
directeur du GECT Euregio Meuse-Rhin propose au Conseil national de sécurité et au 
Gouvernement fédéral belge de prendre en considération les obstacles qui entravent 
quotidiennement la vie des travailleurs frontaliers. » 

Et de proposer une réflexion afin « d’élargir les motifs essentiels permettant le franchissement 
des frontières, notamment pour voir ses proches, car ce qui est permis à l’intérieur du pays, 
doit être tout aussi possible de manière transfrontalière. » 

https://www.lameuse.be/565443/article/2020-05-22/leuregio-meuse-rhin-demande-la-
reouverture-des-frontieres
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BIJDRAGE VAN DE EUREGIO MAAS-RIJN 
TIJDENS DE

CORONACRISIS
Men zou het werk van de Euregio Maas-Rijn tij-
dens de pandemie kunnen vergelijken met een 
commandocentrum: de EMR bundelde alle infor-
matie, die vervolgens aan de verschillende werk- 
en besluitvormingsniveaus werd doorgegeven.

De volgende bijdragen geven een overzicht van 
de werkzaamheden van de EMR in deze periode:

regelen van de logistiek van miljoenen  
mond- en neusmaskers, van de ene kant  
van de grens naar de andere, waar een  
gebrek aan maskers was,
organisatie van grensoverschrijdende 
PCR-testanalyses;
inzet voor de oprichting van testcentra aan 
de grens, invoering van geldige redenen voor 
grensoverschrijding en dergelijke;
zorgen voor de uitwisseling van informatie 
in de euregionale crisisteams (pandemie en 
overstromingsramp);
eerst dagelijks, vervolgens wekelijks
situatieverslagen sturen naar de
besluitvormingsniveaus in de Cross
Border Taks Force Corona,
beantwoorden van ongeveer 3 miljoen vragen 
van burgers via het Crossing Borders Tool, 
de GrensInfoPunten en het EMR-bureau
…

Daarnaast zijn er INTERREG-EMR-V-A-projec-
ten zoals PandEMRIC (met EMRIC als leadpart-
ner) of euPrevent COVID-19. 

Bovendien had de EMR de opdracht de bevol-
king te helpen haar weg te vinden in de wirwar 
van verschillende maatregelen en voorschriften. 

De crisiscommunicatie van de EMR maakte 
gebruik van tools zoals Facebook, haar website 
en de pers om zoveel mogelijk burgers van de 
grensregio te bereiken. Ook de GrensInfoPunten 
werkten onvermoeibaar om de vragen van gren-
spendelaars, die meestal van thuis werkten, te 
beantwoorden. 
De online tool Crossing Borders, die met de hulp 
van PandEMRIC en de GIP's door de EMR werd 
ontwikkeld en beheerd, bleek uiterst nuttig voor 
de bevolking. In het totaal beantwoordden de 
EMR, de online tool en niet te vergeten de GIP's 
tussen april 2020 en midden 2022 ongeveer 
drie miljoen vragen van burgers.

Andere Euregio's informeerden zich bij de EMR 
over de Crossing Borders Tool, waardoor hij el-
ders werd gekopieerd.

Al deze inspanningen werden door de EU-Com-
missie erkend, met als gevolg dat de directeur 
van de EMR werd uitgenodigd om talrijke pre-
sentaties te geven over grensoverschrijdende 
samenwerking in onze grensregio.

     De taak van de  EMR was om de 
bevolking te helpen met praktische    
  oplossingen haar weg te vinden  
     in de wirwar van de verschillende  
  maatregelen en regelgevingen.

Verklaringsvideo 
van de taken van de EMR tijdens
de pandemie.
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2022

Verandering naar de EGTS  
officieel doorgevoerd 
Kick-Off youRegion
Euregio Summer School 
Voorzitterschap gaat naar  
de Provincie Luik

2019

Begin van de coronapandemie
Oprichting van Cross Border Task Force Corona
INTERREG-EMR-V-A Covid Call
Kick-Off PandEMRIC

20
20

EU-Intergroup Workshop onder leiding van Anne  
Sander:  De EMR stelt zijn Corona-werk voor
Bsolutions: Corona Pandemic and Home Office – 
Consequences for the social security and taxation  
of cross-border workers
Het INTERREG-EMR-V-A EMRLingua-project wordt  
goedgekeurd en gaat van start
Kick-Off Crossquality
20 jaar 3LP en 3LP Symposium
AG Charlemagne en EMR worden partners
EMR2030-strategie is afgerond
Watersnoodramp20

21

4de Grenslandconferentie in Aken
Crossing Borders online Tool  
gaat offline
MAHHL+-steden en EMR  
worden partners
Start proefproject easyConnect
Afsluiting van youRegion
Einde People to People 1,  
goedkeuring en eerste Call  
People to People 2
Voorzitterschap gaat naar de  
Provincie Nederlands Limburg

2022

Kick-Off euPrevent Covid-19
Oprichting online Tool Crossing Borders
3LP samenwerkingsovereenkomst verlengd
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PROJECTEN

Van 2020 tot midden 2022 heeft de Euregio 
Maas-Rijn 11 projecten ingediend voor een 
totaal volume van ongeveer 20.041.550 euro 
(3 aanvragen waarbij de EGTS leadpartner is, 
8 met eenvoudige deelname). Hiervoor werden 
79 partners gemobiliseerd. Twee van deze 
projecten hielden rechtstreeks verband met de 
coronapandemie: PandEMRIC en het project 
b-solutions, dat betrekking had op het probleem 
van de regelgeving inzake thuiskantoor op het 
gebied van belastingen en sociale zekerheid 
voor grensarbeiders.

Dankzij People to People 1 (INTERREG-EMR-V-A) 
werden van 2017 tot 2022 24 micro-projecten 
gefinancierd met meer dan 470 000 euro aan 
EFRO-middelen.  Een tweede People to People- 
fase werd met succes in 2022 bij het INTERREG- 
EMR-V-A-EMR-programma ingediend en goed-
gekeurd. Van juli 2022 tot en met december 
2023 kunnen dus opnieuw burgergerichte pro-
jectactiviteiten worden uitgevoerd met steun van  
maximaal 40 000 euro EFRO-middelen.
 

Het fonds "Kleine Euregionale Projecten" heeft 
in de laatste drie jaar ongeveer 100 kleine 
burgergerichte initiatieven in de grensregio 
gesteund. Het fonds "Grensoverschrijdende 
schooluitwisselingen en schoolbezoeken”, dat 
in 2018 in het leven geroepen werd, werd eind 
2021 omgedoopt tot "Fonds voor euregionale 
onderwijsmobiliteit" en ondersteunt nu niet 
alleen schooluitwisselingen en excursies, maar 
ook stages en uitwisselingen van ervaringen 
tussen leerkrachten. De pandemie zorgde niet 
voor goede omstandigheden voor schoolreizen, 
daarom werden in 2020 en 2021 slechts twee 
schooluitwisselingen gesubsidieerd.  2022 is 
echter heel anders: tot midden 2022 waren er 
al 45 aanvragen ingediend en goedgekeurd, 
waardoor ongeveer 2000 leerlingen in 
verschillende contexten (schooluitwisseling, 
schoolreis, ...) de Euregio konden beleven.

            Het doel van dit project is door middel van microprojecten 
   het bewustzijn van samenwerking over de grenzen heen 
               te verbeteren, de ervaring in de grensregio te versterken 
        en de levenskwaliteit van inwoners van de EMR te verhogen.

©Eastbelgica



TEAM

(c) Elias Walpot Photographie
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       Ontdek hier het team
          van de Euregio Maas-Rijn

Maas

La Meuse

ARRONDISSEMENT
HASSELT

KREIS
HEINSBERG

ARRONDISSEMENT
LIÈGE

Liège
Eupen

Maastricht

Hasselt

KREIS
EUSKIRCHENARRONDISSEMENT

VERVIERS

ARRONDISSEMENT
WAREMME

ZUID-
LIMBURG

MIDDEN-
LIMBURG

ARRONDISSEMENT
HUY

Stadt
Aachen

STÄDTEREGION
AACHEN

KREIS
DÜREN

ARRONDISSEMENT
MAASEIK

PROVINCIE LIMBURG

PROVINCIE LIMBURG

PROVINCE DE LIÈGE

OSTBELGIEN 

PROVINCIE LIMBURG

PROVINCIE LIMBURG

REGION AACHEN ZWECKVERBAND 

ARRONDISSEMENT
TONGEREN

Maas

La Meuse

ARRONDISSEMENT
HASSELT

KREIS
HEINSBERG

ARRONDISSEMENT
LIÈGE

Liège
Eupen

Maastricht

Hasselt

KREIS
EUSKIRCHENARRONDISSEMENT

VERVIERS

ARRONDISSEMENT
WAREMME

ZUID-
LIMBURG

MIDDEN-
LIMBURG

ARRONDISSEMENT
HUY

Stadt
Aachen

STÄDTEREGION
AACHEN

KREIS
DÜREN

ARRONDISSEMENT
MAASEIK

PROVINCIE LIMBURG

PROVINCIE LIMBURG

PROVINCE DE LIÈGE

OSTBELGIEN 

PROVINCIE LIMBURG

PROVINCIE LIMBURG

REGION AACHEN ZWECKVERBAND 

ARRONDISSEMENT
TONGEREN



Verantwoordelijke uitgever: Michael Dejozé | EGTS Euregio Maas-Rijn 2022

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

+32 (0) 87 789 639
info@euregio-mr.eu
www.euregio-mr.eu


