
Hainaut Développement

Bd Initialis, 22

B-7000 MONS

Tel.: 00 32 65 34 25 00

E-mail: hainaut.developpement@hainaut.be 

Partner | Thiérache Développement (F).

Totaal budget | € 596.000,00 waarvan € 298.000,00 EFRO

Website | www.terresdethierache-hainaut.com

Doelstelling
Het doel van dit project is om, na een volledige analyse van het ge-

bied, een strategisch ontwikkelingsplan voor de grensoverschrijdende 

zone Thiérache (Tierasse) op te stellen. Er wordt een gemeenschap-

pelijk ‘visitekaartje’ van de streek ontworpen en dat beeld wordt ver-

volgens uitgedragen door het grensoverschrijdend communicatieplat-

form, bijvoorbeeld ter gelegenheid van vakbeurzen. Op die manier 

wordt de knowhow die in het gebied aanwezig is, gevalideerd.  Tot 

slot wordt ook een vademecum uitgegeven van de lokale en regionale 

actoren en van de economische netwerken die bij de economische 

samenwerking betrokken zijn. 

Ville de Comines-France

Hôtel de Ville

Grand Place - BP59

F-59559 Comines Cedex

Tel.: 00 33 3 20 14 58 40

E-mail: lcormier@ville-comines.fr

Partner | Comines-Warneton (W). 

Totaal budget | € 278.380,24 waarvan € 86.352,09 EFRO

Doelstelling
Aanvankelijk wilde de stad Comines (Komen-Frankrijk) haar 

bestaande patrimonium beschermen door het te exploiteren als 

een Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 

Paysager (ZPPAUP; beschermd gebied met een architecturaal, 

stedelijk en landschappelijk erfgoed). Door het grensoverschrij-

dende karakter van de stad is dit middel evenwel zinloos als  

het alleen beperkt blijft tot de Franse zijde van de grens. Het  

onderzoek dat uitgevoerd werd in het kader van dit project 

omvat een diagnose van het erfgoed in het grensoverschrij-

dende territorium evenals gemeenschappelijke aanbevelin-

gen voor Comines (Komen-Frankrijk) en Comines-Warneton  

(Komen-Waasten) met het oog op een harmonisering van de 

landschappen en de ruimtelijke ordening in de grenszone.
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DE PERMANENTE GRENSovERSCHRIJ-
DENDE CoNFERENTIE ZUID-HENE-
GoUWEN/THIéRACHE oNTWIKKElEN 
EN BEHEREN

ontwerp van een instru-
ment voor de bescherming 
van het erfgoed




