
Conférence Permanente Intercommunale Transfrontalière (COPIT)

Rue de l’Echauffourée, 1

B-7700 Mouscron

Tel.: 00 32 56 56 13 56

E-mail: info@copit-gpci.org

Totaal budget | € 145.000,00 waarvan € 58.000,00 EFRO

Doelstelling
Dit project heeft als doel informatie te verstrekken en communicatie 

op gang te brengen in de Frans-Belgische Eurometropool, om op die 

manier verder te bouwen op de resultaten van het project ‘Grootstad’. 

De COPIT-GPCI hoopt daardoor een bijdrage te leveren aan het onts-

taan van een nieuwe gemeenschappelijke kijk op het grensoverschrij-

dende gebied. Voor de communicatie wordt vooral gebruik gemaakt 

van thematische verslagen en  van een nieuw ontwikkelde grenso-

verschrijdende website. 

Commune de Saint-Jans-Cappel

Mairie- Chemin Haut – F-59270 SAINT-JANS-CAPPEL

Tel.: 00 33 3 28 50 38 50

E-mail: dhallynck@saintjanscappel.net

Partners | Commune de Boeschèpe (F) Commune de Heuvelland (VL).

Totaal budget | € 1.544.761,10 waarvan € 443.471,59 EFRO

Doelstelling
Het gebied van de Vlaamse Heuvels vormt een homogene en grens- 

overschrijdende fysieke, geschiedkundige en culturele eenheid.

Het doel van dit project is de harmonieuze ontwikkeling van dit ge-

bied in zijn geheel. Het gaat daarbij zowel om het verbeteren van 

het leefklimaat als om het valideren van het menselijke erfgoed, het 

creëren van natuurverbindingsgebieden en het bevorderen van de 

samenwerking tussen de bevolking. 

Er werden ervaringen uitgewisseld over het verbeteren van het leef-

klimaat en het beperken van de overlast die het gevolg is van het 

grensoverschrijdende doorgaande verkeer. Ook werden de plan-

nen voor de validering van de recreatieve routes aan beide kanten 

van de grens op elkaar afgestemd. 
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Een andere kijk

Informatie en communicatie in de Frans-Belgische 
Eurometropool om verder te bouwen op de resulta-
ten van het project ‘Grootstad’ en om een nieuwe, 
gemeenschappelijke kijk te krijgen op het grenso-
verschrijdende grondgebied

GRENSovERSCHRIJDENDE 
RUIMTElIJKE oRDENING IN 
DE vlAAMSE HEUvElS




