
 
 

 
Netwerkbijeenkomst Euregioraad 

donderdag 23-03-2017, 15:00 uur 
Euregio Rijn-Waal, Emmericher Straße 24, Kleve 

 
 
Agenda 
 
Punt 1 Opening en begroeting  
 
 
Punt 2  Korte voorstelling van het programma Euregio-Wegwijzer (bijlage) 
 
 
Punt 3  Lezing “Verkiezingsjaar 2017”door dr. Jacco Pekelder (bijlage)  
  Aansluitend gelegenheid tot stellen van vragen en discussie 
 
 
Punt 4  Rondvraag en sluiting 
 
  Aansluitend is er gelegenheid tot netwerken onder het genot van een hapje en 
  drankje 
 
 
 
 



Euregioraad 
23-03-2017 

Punt 2 
 

Euregio-Wegwijzer 
 
Tijdens de Euregioraadsvergadering op 24 november jl. is op initiatief van het Euregio-
Platform voor raadsleden besloten om het programma Euregio-Wegwijzer vanaf 2017 
opnieuw aan te bieden.  
 
Euregio-Wegwijzer bereidt de deelnemers voor op het samenwerken over grenzen heen. 
Gemeenten vormen een belangrijke schakel in de stimulering van grensoverschrijdende 
samenwerking, zowel op bestuurlijk niveau als ook tussen ondernemers en werkgevers en 
werknemers.  
 
Kennis over bestuurlijke, politieke, organisatorische, economische, arbeidsmarkts- en 
culturele structuren vormt de basis voor een succesvolle grensoverschrijdende 
samenwerking. Aangevuld met informatie over verantwoordelijkheden, beslissers, 
besluitvormingsprocedures wordt de deelnemers een breed pakket aan instrumenten 
geboden, dat zij kunnen inzetten in de samenwerking met het buurland. Naast het opdoen 
van kennis neemt ook het netwerken een centrale rol in.  
 
Het programma bestaat uit vier onderdelen: 

1. Cursusprogramma 
2. Excursieprogramma 
3. Taalcursus Nederlands resp. Duits 
4. Uitwisselingsprogramma 

 
Aan deelname aan de verschillende programmaonderdelen zijn, m.u.v. de taalcursus, voor 
de deelnemers geen kosten verbonden. Wel dienen de reiskosten door de deelnemers zelf 
gedragen te worden.  
 
In Kalenderweek 11 wordt er een infomailing over het Euregio-Wegwijzer gestuurd. In de 
Euregioraad zal het programma kort worden toegelicht en kan men zich ook aanmelden voor 
de diverse programmaonderdelen. 
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Verkiezingsjaar 2017 
 
2017 is zowel in Nederland als in Duitsland een verkiezingsjaar. 
In Nederland vinden op 15 maart de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Daarna 
vinden op 14 mei de Landtagswahlen in de deelstaat Nordrhein-Westfalen plaats. Tenslotte 
vinden op 24 september de verkiezingen voor de Duitse Bundestag plaats.  
 
Dr. Jacco Pekelder van de Universiteit Utrecht zal daarom op 23 maart een lezing verzorgen 
over de verschillen tussen het Nederlandse en Duitse politieke systeem, waarbij ook 
aandacht is voor het actuele politieke klimaat en maatschappelijke ontwikkelingen. Uiteraard 
is gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. 
 
Dr. Jacco Pekelder (1967) was tussen 2002 en 2007 werkzaam bij het Duitsland Instituut 
Amsterdam. Sindsdien is hij als historicus verbonden aan de Universiteit Utrecht. Van zijn 
hand verschenen diverse publicaties over de Nederlands-Duitse betrekkingen, die ook in het 
Duits zijn uitgegeven.  
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