Gezondheid en dagelijks leven

arrivée
Beschrijving van het project
Vandaag ervaren burgers de samenwerking binnen de Eurometropool als een politieke, weinig concrete
ver-van-mijn-bedshow.
Om deze perceptie te veranderen brengen de partners de burgers van de grensregio via sport, cultuur
en toerisme dichter bij elkaar. Deze drie domeinen zijn ideaal om de bewoners de culturele diversiteit van
de Eurometropool te leren kennen. Door samen culturele evenementen te organiseren en ervaringen uit
te wisselen ontwikkelen de partners bovendien een sterkere band. Het wielrennen vormt de rode draad
door dit project en neemt een centrale plaats in bij die toeristische en culturele activiteiten. Het is ook een
instrument om contacten te stimuleren tussen inwoners aan weerszijden van de grens.

Acties
De wielerwedstrijd Roubaix-Wevelgem wordt op het grondgebied van de regio gereden. Het is een ideale
gelegenheid voor de inwoners om elkaar te ontmoeten terwijl ze op de aankomst van de renners wachten.
Daarom stellen de partners bij de aankomstlijn twee tentoonstellingen op: een tentoonstelling rond de
wielerwedstrijd Gent-Wevelgem en een tweede rond Paris-Roubaix. Ook organiseren ze eenmaal per jaar
een fietstocht over de grens voor de inwoners van de Eurometropool.
Om de burgers zoveel mogelijk bij het gebeuren te betrekken zetten de partners een tentoonstelling en een
amateurspektakel op met de fiets als thema. Daarnaast produceren professionele theatergezelschappen
een voorstelling over het wielergebeuren. Dit kan gaan over hoe een toeschouwer de koers beleeft of over
de belevenissen van een soigneur tijdens een profwedstrijd.
Ten slotte maken de partners een overzicht van de verkenningscircuits, accommodatie en verblijfsformules
in beide regio’s. Geleide tweetalige thema-uitstappen worden eenmaal per jaar georganiseerd en tijdens
picknicks bij de buren leren de bewoners elkaar beter kennen.

Gegevens
E-mail: ccapecchi@ville-roubaix.fr

Projectpartners
• Hoofdpartner

mairie de Roubaix
Direction du projet de Cohésion Sociale
CS70737 - BP 737
F - 59066 Roubaix cedex 1
Tel.: +33-(0)3.20.14.10.43
E-mail: ccapecchi@ville-roubaix.fr

• Partners / geassocieerde partners
gemeente Wevelgem
B - 8560 Wevelgem
Tel.: +32-(0)56.43.39.15
E-mail: dieter.deleu@wevelgem.be
Theater Antigone
B - 8500 Kortrijk
Tel.: +32-(0)56.24.08.87
E-mail: jos@antigone.be
Compagnie de Théâtre Tous AZIMUTS
F - 59100 Roubaix
Tel.: +33-(0)3.20.27.77.38
E-mail: p.brasseur.tousazimuts@wanadoo.fr

veloclub de roubaix
F - 59100 Roubaix
Tel.: +33-(0)3.20.02.39.90
E-mail: veloclubroubaix@nordnet.fr / vcr.cyclo@nordnet.fr
Koninklijke veloclub het vliegend wiel
B - 8560 Wevelgem
Tel.: +32-(0)56.41.58.12
E-mail: info@gent-wevelgem.be
Office de Tourisme
F - 59100 Roubaix
Tel.: +33-(0)3.20.65.31.90
E-mail: direction@roubaixtourisme.com
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Financiële gegevens
Totaal budget: 658.095,44 EUR
Aandeel EFRO: 337.686,03 EUR
Looptijd: 1 september 2011 – 31 december 2014

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/213.html
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