
BEOOGDE DOELSTELLINGEN 
VAN HET PROJECT
De wekelijkse uitzending TRANSACTUA wil de wederzijdse 
kennis van de politieke, sociale en dagelijkse realiteit in 
de buurlanden verbeteren door “kernonderwerpen” te 
behandelen die iedereen na aan het hart liggen en verbanden 
te leggen met de economische en culturele actualiteit die 
door de magazines TRANSPULS en TRANSIT behandeld 
worden.

Het wekelijkse magazine TRANSIT zendt voornamelijk 
economische reportages uit en wordt gemaakt en 
uitgezonden door vier regionale televisiezenders: NOTELE 
in Picardisch Wallonië, WEO in de regio Nord-Pas de Calais, 
WTV-FOCUS in West-Vlaanderen en AVS Oost-Vlaamse 
Televisie in Oost-Vlaanderen. Op de redactievergadering 
zijn alle journalisten van de vier televisiezenders aanwezig.

De wekelijkse tweetalige uitzending TRANSPULS valoriseert 
de grensoverschrijdende culturele en patrimoniale rijkdom-
men en wil daarmee de bevolking aanmoedigen om de 
grenzen over te steken.

 

EERSTE RESULTATEN
•  In 2009 werden 41 tweetalige uitzendingen TRANSACTUA 

uitgezonden voor ongeveer 3 miljoen inwoners.

•  Van oktober 2007 tot december 2009 werden tijdens 
83 afleveringen van TRANSIT in de hele Eurometropool 
Lille – Tournai – Kortrijk 249 economische reportages 
uitgezonden.

•  Dankzij het programma TRANSPULS hebben heel wat 
artiesten elkaar ontmoet, zijn verenigingen over de 
grens met elkaar gaan samenwerken, werden heel wat 
meningen met elkaar gedeeld en ervaringen uitgewisseld. 
Twee voorbeelden: dankzij de presentatie in de tv-studio 
van de initiatieven rond de accordeon kreeg het publiek 
het grensoverschrijdende werk van de verenigingen 
“L’accordéon, moi j’aime!” in Doornik en “Wazemmes 
l’accordéon” in Rijsel te zien. Bovendien werden beide 
partnerverenigingen uitgenodigd om het gelijkaardige 
werk van het Vlaamse festival “Airbag” te ontdekken. 
Resultaat: de drie verenigingen zijn momenteel bezig met 
de organisatie van een gezamenlijk project.
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Grondgebied gedekt door het project



MEER INFORMATIE OP 
www.notele.be

www.focus-wtv.tv
www.weo.fr
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BUDGETTAIRE ELEMENTEN  

TRANSACTUA

Tripartiet

C.H.O.Q.
(Contribuons à un Hainaut 
Occidental de Qualité)

Stanislas Herrier
choq@choq.be
+32 69 45 55 78

3 projectpartners 
•  C.H.O.Q.
•  CRRAV*
•  VOKA

* Centre Régional de Ressources 
Audiovisuelles

482 304 € 
(gemobiliseerd EFRO-bedrag)

949 179 € 
(totale kostprijs van  
het project)

TRANSIT

Tripartiet

VOKA (Kamer van 
Koophandel West-
Vlaanderen)

Alice Maes
Alice.maes@voka.be
+32 56 23 50 55

3 projectpartners 
•  VOKA
•  CCI Wapi*
•  CCI Franco-Belge

1 geassocieerde partner
•  AVS Oost-Vlaamse Televisie
* Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Wallonie Picarde

586 350 € 
(gemobiliseerd EFRO-bedrag)

1 153 350 € 
(totale kostprijs van  
het project)

TRANSPULS

Tripartiet

NOTELE (Regionale televisie 
in Picardisch Wallonië)

Jean-Pierre Winberg
notele@notele.be
+32 69 89 19 19

3 projectpartners 
•  NOTÉLÉ
•  CRRAV*
•  VOKA

1 geassocieerde partner
•  AVS Oost-Vlaamse Televisie

818 447 € 
(gemobiliseerd EFRO-bedrag)

1 611 555 € 
(totale kostprijs van  
het project)
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