Algemeen:
* Trots op de talrijke initiatieven die al genomen zijn om de grenzen

betekenisloos te maken èn om de burgers bewust te maken van het
belang en de potentie van onze euregio voor onze economische en sociaalmaatschappelijke toekomst. Denk aan: het recente Europa-debat in
Maastricht, de interuniversitaire samenwerking Maastricht-Hasselt, op 8
mei in Hasselt getekend , Studio Europa, de Venlo-bijeenkomst van 9 mei
met Nederlandse en NoordrijnWestfaalse bestuursautoriteiten , de
Karlpreis-meeting, de bijeenkomst van onze Stichting op 11 mei in
Roermond met (kandidaat) - Europarlementariërs, de omdoping van de
euregio tot een EGTS, een Europese Groepering voor Territoriale
Samenwerking, de ESZL-organisatie (Economische Samenwerking Zuid
Limburg) etc.
Er is dus alle reden om optimistisch naar de toekomst van de euregio te
kijken.
Vooraf:
* u spreekt in uw brief over de buurlanden “België en Duitsland”. Dat zou de
indruk kunnen wekken dat u gevangen zit in het “hoofdstad”-denken. Dat is
natuurlijk niet zo.
Daarom zou ik zeggen: de buurlanden “Vlaanderen, Wallonië en NRW”.
* In uw brief is ook sprake van: arbeidsmigratie, klimaatbeleid en
ondernemerschap: allemaal onderwerpen waarbij het nodig is de talen van
de buren te kunnen spreken, want anders ben je al 10 km. over de grens
analfabeet. Het stimuleren van breder talenonderwijs zou dus dringend
vermelding behoeven.
Als Stichting Geen Grens hebben we de volgende 4 wensen:
1.
Van belang dat de provincie een nòg sterkere regierol op zich neemt.
De provincie dus als grensregisseur, die de samenwerking tussen het
georganiseerde bedrijfsleven, gemeenten, de onderwijs- en cultuursector
ondersteunt en coördineert. Draag zorg voor de totstandkoming van een
stevige, vrij autonome samenwerkingsstructuur, waarbij gemeenschappelijke
aansturing nodig zal zijn (en de optie: “hoe word ik er beter van” ondenkbaar
zal zijn, en slechts “hoe kunnen we in gezamenlijkheid de grotere buit binnen
halen” de drijfveer zal zijn).

2.
Wij adviseren om in het coalitieakkoord op te nemen dat de provincie een
beleidsnota “euregionale burgerkracht” zal gaan formuleren.
Er zijn voldoende relevante instellingen die daar een structurele bijdrage aan
kunnen leveren: Huis voor de Kunsten, Europa Direct, Working on Europe,
Huis voor de Sport, Bureau Europa. Samen met gemeenten kan een bijdrage
worden geleverd aan de sociaal-culturele verbondenheid met onze buren:
een grensoverschrijdende museumkaart, gezinskaart, festivals, een grensoverschrijdende nieuwsbrief, etc. En gaan we Hasselt en Genk steunen bij
hun kandidatuur voor Europese Culturele Hoofdstad?
Hoe dan ook: bij het opstellen van zo’n beleidsnotitie mag u voor meer dan
100% rekenen op onze ondersteuning.
3.
In het coalitieakkoord opnemen: elk jaar zal een Limburgse grenseffect –
rapportage worden geagendeerd. Daarin worden ten behoeve van de
nationale en Europese overheden de majeure grenswerkersproblemen –c.q.
oplossingen beschreven.
Om drie redenen zou dat een goede zaak zijn:
* omdat zodoende het Limburgse parlement op de hoogte is en blijft;
* vooral ook omdat zij zodoende hun politieke netwerk in Den Haag
en in Brussel hierover kunnen rapporteren
* de meest internationale provincie zodoende een voorbeeld- en
voortrekkersrol kan vervullen, waarbij samenwerking met de 6 andere
grensprovincies voor de hand ligt.
4.
Wat ROC’s en Hogescholen betreft: in hun internationaliseringsbeleid dient
de prioriteit te liggen bij euregionaliseringsbeleid. Het onderwijs in de Duitse
en Franse taal dient structureel te worden versterkt. Dat zou ook moeten
gelden voor euregionale stages.
Ondersteuning vanuit de provincie om de euregionale stagemarkt structureel
te ontsluiten is van groot belang, en zou een majeur project moeten zijn voor
de beide euregio’s waarin de provincie participeert.
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