
Grensoverschrijdend 
netwerk Mondige 
Burgers

Periferia

Rue de Londres, 18

B-1050 Bruxelles

Tel.: 00 32 2 544 07 93 

E-mail: periferia@skynet.be

Partner | Arpenteurs (F).  

Totaal budget | € 420.000,00 waarvan € 210.000,00 EFRO 

Website | www.capacitation-citoyenne.org

Doelstelling
Centraal in dit project staat het ontwikkelen van de vaardigheden 

die tot grensoverschrijdende burgeracties moeten leiden. Het pro-

ject wil bijvoorbeeld collectieve acties die op de integratie van de 

bevolking gericht zijn, valideren en stimuleren. Het wil de onder-

linge solidariteit bevorderen en ervoor zorgen dat beide bevolkin-

gen elkaars voorzieningen voor burgerparticipatie kennen en dat ze 

weten op welke manier die voorzieningen elkaar aanvullen. In dat 

licht stimuleert het project de opleiding van plaatselijke teams die 

in staat zijn om die acties te ondersteunen en bekend te maken, en 

die hulp kunnen bieden bij het creëren van grensoverschrijdende 

samenwerkingsverbanden die gericht zijn op gemeenschappelijke 

en solidaire acties. 

leven in de 
euroregionale 
grootstad (2 fases)

No Télé – Télévision Régionale du Hainaut Occidental

4c rue du Follet

B-7540 TOURNAI

Tel.: 00 32 69 89 19 19

E-mail: notele@notele.be

Partners | Centre Régional de Ressources Audiovisuelles – CR-RAV 

(F), CHARTER Zuid West-Vlaanderen (VL).

Totaal budget | € 2.799.837,00 waarvan € 1.284.070,00 EFRO

Doelstelling
De hoofddoelstelling van dit project is het creëren van een audiovi-

sueel forum voor getuigenissen en gedachtewisselingen over het da-

gelijkse leven in de grensstreek. De drie redacties maken twee keer 

per maand een gezamenlijke tweetalige uitzending over artistieke, 

culturele en toeristische onderwerpen en over het erfgoed in de 

Euroregio. Daarnaast worden korte televisieprogramma’s gemaakt 

over onderwerpen die verband houden met het dagelijkse leven van 

de bevolking. Die programma’s worden door de drie televisiezen-

ders in hun respectieve regio uitgezonden.
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Het programma heeft werkelijk 
bijgedragen tot de vervaging
van de grenzen. Philippe Freville




