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Welkom door gedeputeerde Versnick
Beste leden van de provincieraden van Oost- en West-Vlaanderen, de provinciale staten van
Zeeland en leden van verschillende gemeenteraden uit de Euregio Scheldemond. Het doet
mij enorm veel plezier dat jullie zo talrijk zijn ingegaan op onze uitnodiging voor deze rondrit
doorheen de Scheldemondregio. Ik vraag mij af waarom we dat al niet veel eerder hebben
gedaan.
Er staan heel wat interessante projectbezoeken op het programma, maar vooraleer ik jullie
laat vertrekken wil ik een kort woordje zeggen over Euregio Scheldemond. Dat mag ook wel,
want Euregio Scheldemond bestaat 25 jaar.
Voor wie Euregio Scheldemond nog niet kent, Euregio Scheldemond is het
grensoverschrijdende samenwerkingsverband tussen de provincies Zeeland, OostVlaanderen en West-Vlaanderen. Een intentieverklaring tot samenwerking werd reeds in
1989 ondertekend door de toenmalige gouverneurs en commissaris van de koningin. Maar
het is in 1993 dat de samenwerking formeel wordt met de ondertekening van een
samenwerkingsovereenkomst en de installatie van de Scheldemondraad. De
Scheldemondraad is de motor achter de grensoverschrijdende samenwerking. Het is een
overlegplatform voor het signaleren en gezamenlijk aanpakken van grensknelpunten en
grensoverschrijdende opportuniteiten in de Euregio Scheldemond.
Bij aanvang was Euregio Scheldemond vooral een provinciale aangelegenheid. De
provincies zagen de grensoverschrijdende mogelijkheden en investeerden in een uitvoerend
secretariaat. Op deze manier zetten zij voluit hun schouders onder de samenwerking. Maar
gaandeweg geraakten ook de gemeenten geïnteresseerd in de Scheldemondsamenwerking.
Vooral de gemeenten in het grensgebied keken ook al eens meer over de grens. De
gemeentelijke samenwerking onder de vlag van de Scheldemondraad is gestructureerd in
drie gemeentelijke grensclusters:
1. EGTS Linieland van Waas en Hulst in het oosten. De gemeenten Beveren, Sint-GillisWaas, Stekene en Hulst werken heel nauw samen en zijn de laatste jaren heel actief
met een goed uitgebouwde Europese projectwerking. De gemeenten slagen er op die
manier in heel wat Europese middelen hun kant uit te halen
2. Kanaalzonegemeentenoverleg: de stad Gent en de gemeenten Evergem, Zelzate en
Terneuzen informeren elkaar intensief over mobiliteit, infrastructuur, arbeidsmarkt, …
in de Kanaalzone
3. GOS: de gemeenten Sluis, Knokke, Damme en Maldegem waren tot enkele jaren
geleden een heel actieve cluster, maar deze samenwerking ligt momenteel een
beetje stil.

