3 x 3 = 10 VOORDELEN VAN DE WVEG
Lid zijn van de WVEG betekent:
m

betrokken zijn bij het enige geheel Europa beslaande netwerk
van grens- en grensoverschrijdende regio’s,

m

zich voor de gemeenschappelijke waarden, doelen en strategieën
van de grensoverschrijdende samenwerking inzetten,

m

de specifieke problemen en kansen van de grensoverschrijdende regio’s Europees en nationaal bewust en transparant te
maken,

m

bij de oplossing van grensoverschrijdende problemen mee te
helpen en tevens geheel Europa beslaande acties uit te voeren,

m

profiteren van de voordelen van een geheel Europa beslaand
netwerk met serviceverleningen speciaal voor de grens- en grensoverschrijdende regio’s.
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Meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking
De Europese meerwaarde bestaat daarin dat mensen in aangrenzende grensgebieden
op grond van historische ervaringen willen samenwerken en op die manier een waardevolle bijdrage willen leveren aan het bevorderen van vrede, vrijheid, veiligheid en de
handhaving van de mensenrechten.
De politieke meerwaarde is gelegen in een substantiële bijdrage:
- aan de Europese opbouw en de integratie van Europa,
- aan het leren kennen, verstaan en begrijpen van elkaar en aan het opbouwen van
vertrouwen,
- aan het in de praktijk brengen van de subsidiariteits- en partnerschapbeginselen,
- aan een sterkere economische en sociale cohesie en samenwerking,
- aan de voorbereiding op het toetreden van nieuwe lidstaten,
- in de vorm van middelen uit de EU budgetten, die de grensoverschrijdende samenwerking in meerjarige programma’s veiligstellen en bovendien ook op lange termijn
de noodzakelijke nationale en regionale cofinanciering binden.
De institutionele meerwaarde is gelegen in:
- de actieve betrokkenheid van burgers, instanties en politieke en maatschappelijke
groeperingen aan beide zijden van de grens,
- de vast verankerde kennis over de buren (regionale organen, sociale partners etc.),
- de duurzame grensoverschrijdende samenwerking in effectieve structuren:
c als verticaal en horizontaal functionerend samenwerkingsverband, de basis
voor elke grensoverschrijdende samenwerking ondanks de verschillende structuren en bevoegdheden,
c als juridisch acceptabele ontvanger van diensten en middelen en als handelingsbevoegde contractpartner, die financiële middelen in ontvangst mag
nemen en beheren,
- de gemeenschappelijke uitwerking, realisering en financiering van grensoverschrijdende programma’s en projecten.
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WVEG – Netwerk
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De ervaringen in Europa tonen aan dat gezamenlijk ontwikkelde programma’s en projecten het effectiefst in de praktijk gebracht en gerealiseerd kunnen worden, wanneer
de regionale en lokale partners daarbij een wezenlijke rol spelen.
De sociaal-economische meerwaarde manifesteert zich – zij het op allerhande verschillende manieren – in de betreffende grensregio’s door:
- het mobiliseren van het in de eigen regio aanwezige potentieel door het versterken
van de lokale en regionale niveaus als partners en drijvende krachten bij de grensoverschrijdende samenwerking,
- de medewerking van leidende figuren uit de economische en sociale sfeer (bijv.
kamers, verenigingen, ondernemingen, vakbonden, culturele en sociale instellingen, milieuverenigingen, toeristische agenturen),
- het openen van de arbeidsmarkt en het op één lijn brengen van de beroepskwalificaties,
- de additionele ontwikkeling – bijv. op het gebied van infrastructuur, transport, toerisme, milieu, onderwijs, onderzoek en de samenwerking tussen kleine en middelgrote bedrijven – en het scheppen van additionele arbeidsplaatsen in deze sectoren,
- duidelijke verbeteringen bij de planning van de ruimtelijke ordening en bij het regionale beleid (incl. milieu),
- verbetering van de grensoverschrijdende transportinfrastructuur.
De sociaal-culturele meerwaarde manifesteert zich door:
- een duurzame en continue verbreding van de kennis over de geografische, structurele, economische, sociaal-culturele en historische achtergronden van een grensoverschrijdende regio (ook met behulp van de media),
- een totaalpresentatie van een grensoverschrijdende regio in cartografische weergaves, publicaties en onderwijsmaterialen etc.,
- de vorming van een kring van geëngageerde kenners/experts (multiplicatoren),
zoals kerken, scholen, instellingen voor volwassenen- en jongerenvorming, instellingen voor monumentenzorg, culturele verenigingen, bibliotheken, musea etc.,
- gelijke rechten voor en vergaande kennis van de taal van het buurland of van dialecten als onderdeel van de grensoverschrijdende regionale ontwikkeling en als elementaire voorwaarde voor de communicatie.
De grensoverschrijdende culturele samenwerking wordt op die manier tot een bouwsteen
voor de regionale ontwikkeling. Slechts door sociaal-culturele samenwerking ontstaat een
draagkrachtig grensoverschrijdend fundament voor economie, handel en dienstverlening.

De WVEG – enige geheel Europa beslaande organisatie
van de grens- en grensoverschrijdende
regio’s,
De WVEG – politieke spreekbuis voor alle grens- en
grensoverschrijdende regio’s op Europees
niveau,
De WVEG – Europees platform, motor en help desk voor
alle vragen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking,

De WVEG – kristallisatiepunt van gemeenschappelijke
overtuigingen, strategieën en maatregelen van
de grens- en grensoverschrijdende regio’s,
De WVEG – initiator en animator van netwerken, partnerschappen/peetschappen tussen grens- en
grensoverschrijdende regio’s,
De WVEG – instrument voor de thematisering van speciale grensoverschrijdende wensen binnen
mininetwerken,

WVEG – Actief servicepoint
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De WVEG – help desk voor de opbouw van grensoverschrijdende structuren en programma’s en
tevens voor oplossingen van praktische problemen,
De WVEG – verzamelpunt en informatiebron voor alle
algemene en thematische vragen over grensoverschrijdende samenwerking,
De WVEG – platform voor uitwisseling van de beste praktijk bij grensoverschrijdende projecten,

10 De WVEG – onmisbaar voor de versterking en verdere
ontwikkeling van de grensoverschrijdende
samenwerking in heel Europa! Indien zij er
niet was, zou men haar moeten oprichten!

