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Het grensoverschrijdende Zwin krijgt Scheldemondsteun
Doordat we samenwerken met onze buren over de grens zetten we in op meer
economische groei en leefbaarheid in onze regio.
Dat is de strekking van het beleid dat de Nederlandse staatssecretaris voor
grensoverschrijdende samenwerking, de heer Raymond Knops, de komende jaren
wil uitbouwen. Na zijn bezoeken aan verschillende grensregio’s, waaronder op 7
maart Euregio Scheldemond, heeft hij in zijn brief aan de Nederlandse Tweede
Kamer toelichting gegeven bij zijn plannen.
Euregio Scheldemond wil grensbarrières slechten. Dat doet ze reeds op talloze
domeinen. De Scheldemondraad sprak nu ook de ambitie uit om intensiever samen
te werken op het vlak van mobiliteit, wonen en ruimtelijke afstemming.
De samenwerking in de Zwinstreek is een goed voorbeeld van hoe partijen
gezamenlijk een streek op de kaart zetten. De Scheldemondraad stelt een subsidie
ter beschikking vanuit haar fonds om de culturele waarde van de Zwinstreek beter in
beeld te brengen.
Het project ‘Zwinstreek zonder grenzen’ ondersteunt het (cultureel)
ondernemerschap, waarvan het erfgoed beter wordt. De erfgoedgemeenschap
legt expliciet de link naar allerhande partijen die investeren in de herbestemming
van bouwkundig erfgoed met bijzondere streekgebonden kenmerken. Denk hierbij
aan musea en bezoekerscentra, lokale en regionale organisaties, producenten van
streekproducten, … Eén van de acties van het project is het uitbreiden van de
‘Week van de Zwinstreek’ (22 tot en met 30 september 2018) met verschillende
culturele en erfgoedactiviteiten.
Ook het project ‘D’oede Doze’ krijgt middelen vanuit het Scheldemondfonds. Kern
van het project is het ontwikkelen en verder vermarkten van een “koffer met
simulatietools”, de zogenaamde ‘D’oede doze’. Met deze tools worden
beperkingen die mensen ondervinden, gesimuleerd. Kortom: het gaat om inleving in
en bewustwording van wat zorg- en hulpafhankelijken dagelijks ondervinden. Doel is
om meer empathie, respect en geduld voor mensen met een beperking en ouderen
met dementie aan te leren.
Voor verdere vragen kunt u terecht bij:
E-mail: els.piqueur@oost-vlaanderen.be, jessica.monteyne@west-vlaanderen.be of
m.klein_hesseling@zeeland.nl
Tel:
0032-9-267 87 02
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Achtergrondinformatie

Euregio Scheldemond
Euregio Scheldemond is als samenwerkingsverband van Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen ontstaan
in 1989. Op vlak van cultuur en onderwijs vond al uitwisseling plaats sinds de jaren '50. Voorheen
bestond de werking uit twee pijlers: de Scheldemondraad, als autonoom platform, en het Europese
Interreg-programma voor grensoverschrijdende samenwerking. Binnen de Scheldemondraad werd
door de jaren heen de samenwerking gestaag uitgebouwd: ook op vlak van veiligheid, economie,
grensarbeid, onderwijs, omgeving, landbouw, en iets mindere mate cultuur wordt nu samengewerkt, in
vakgroepen èn concrete projecten. Vanaf 2000 werden ook de gemeenten nadrukkelijker betrokken in
de euregio. Initiatieven uit de gemeentelijke clusters, de vakgroepen of de Scheldemondraad zelf
worden veelal bekostigd via de diverse Interreg-programma's of het eigen Scheldemondfonds. De drie
provincies werken samen in Euregio Scheldemond maar ook in ruimere verbanden, zoals VlaamsNederlandse Delta, Interreg Vlaanderen-Nederland en een aantal transnationale Interreg-structuren.

Meer informatie? Ga naar www.euregioscheldemond.be

