
Provincie West-Vlaanderen

Koning Leopold III-laan 41, B-8200 Sint-Andries 

Pieter Lahousse

Tel.: 00 32 50 40 34 71

E-mail: Pieter.Lahousse@west-vlaanderen.be 

Partners | West-Vlaamse intercommunale (wvi) (VL), Agence d’Urba-

nisme et de Développement de la Région Flandre Dunkerque (AGUR) (F)

Totaal budget | € 644.411 waarvan € 322.205,50 EFRO

Website | www.gogis.eu

Doelstelling
Dit project (afgekort ‘GoGIS’) bestaat uit twee grote onderdelen: ener-

zijds de realisatie van een grensoverschrijdende sociaal-economische 

atlas, anderzijds een gezamenlijk online geo-loket over de beschik-

bare bedrijventerreinen in de regio. De atlas vergelijkt de sociaal-eco-

nomische situatie van de provincie West-Vlaanderen met die van de 

Côte d’Opale aan de hand van gegevens en illustraties over de econo-

mische bedrijvigheid, de werkgelegenheid, de demografie en het toe-

risme. Het geo-loket van de bedrijventerreinen brengt een groot deel 

van de aanwezige en beschikbare bedrijventerreinen in het betrokken 

gebied in kaart. Alle gegevens staan op de website van het project. 

Espace Environnement

Rue de Montigny, 29

B-6000 Charleroi

Tel.: 00 32 71 300 300

E-mail: info@espace-environnement.be

Partners | Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre 

(F), Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Lille 

(F). 

Totaal budget | € 1.270.830,00 waarvan € 635.415,00 EFRO

Doelstelling
Met als uitgangspunt dat er in het gebied van de Samber een 

bewust waargenomen gemeenschappelijke grensoverschrij-

dende realiteit bestaat, wilden de projectpartners de culturele 

identiteit (in de brede zin van het woord) van de grensoverschrij- 

dende Sambervallei versterken via de gezamenlijke validering 

van de stedelijke centra in het gebied. Die strategie is gebaseerd 

op de medewerking van alle betrokken actoren (politici, ambte-

naren, bevolking) en ze heeft een duurzame stadsontwikkeling 

tot doel.  
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Grensover-
schrijdende GIS

Realisatie van een Grensoverschrij-
dend Geografisch Informatiesysteem

BEAUREGARD I & II 

De stadsontwikkeling goed onderzoeken 
en de duurzame ontwikkeling garanderen




