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Euregio Scheldemond ondersteunt 3D printing zonder grenzen
De Scheldemondraad besloot om een subsidie toe te kennen aan het project "3D
printing zonder grenzen”. Provincies, kennisinstellingen en bedrijven slaan handen in
elkaar om een basis te leggen voor een 3D print industrie in Euregio Scheldemond.
Via interviews zal geïnventariseerd worden welke bedrijven in Euregio Scheldemond interesse
hebben in een 3D print industrie. Daarnaast zal ook in kaart gebracht worden welke
bedrijven bereid zijn om te investeren in 3D printing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
gezamenlijke aankoop van een printer, maar ook aan de deelname in onderzoek voor
kwaliteitsverbetering.
Lokaal 3D geprinte onderdelen betekenen minder logistieke stromen en gebruik van lokale
grondstoffen, twee belangrijke voordelen voor Euregio Scheldemond. Door het
grensoverschrijdend oppakken van deze oefening vergroot de bestaanszekerheid van de 3D
printing industrie.
Het project voorziet ook in de realisatie van een Living Lab en een Makers Lab. Daar waar
het Living Lab moet gezien worden als een innovatiecentrum, zal het Makers Lab fungeren
als een 3D-printshop waar 3D geprinte producten kunnen besteld en geproduceerd worden.
Met een innovatieve aanpak door samenwerking en clustering zet Scheldemond de 3D
printing industrie grensoverschrijdend op de kaart.
Daarnaast is tijdens de Scheldemondraad het voornemen van de Vlaamse en Nederlandse
minister presidenten voor een bredere en diepere samenwerking tussen Vlaanderen en
Nederland ondersteund.
De Vlaams-Nederlandse topontmoeting van 7 november jl vond plaats in Gent. Veel van de
gemaakte afspraken hebben ook betrekking op de samenwerking binnen Euregio
Scheldemond.
De Scheldemondraad is bereid een constructieve bijdrage te leveren door samen met lokale
en regionale partijen aan de grens te werken aan concrete projecten. Voorbeelden zijn de
intensieve samenwerking op het vlak van grensinformatievoorziening, onderwijs en
economie. Juist op lokaal en regionaal niveau kan effectief gewerkt worden aan het
realiseren van gezamenlijke uitdagingen om als één regio aantrekkelijk te blijven, om te
wonen, werken en studeren.
Voor verdere vragen kan u terecht bij:
E-mail: els.piqueur@oost-vlaanderen.be, leen.ervinck@west-vlaanderen.be of
m.klein_hesseling@zeeland.nl
Tel:
0032-9-267 87 02

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. Tot voor kort
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,
toerisme, landbouw, welzijn, zorg en water 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 Vlaams-Nederlandse Delta, Interreg
Vlaanderen-Nederland en een aantal transnationale Interreg-structuren.

Meer informatie? Ga naar www.euregioscheldemond.be

