Verslag Charlemagne Café II
13 september 2012, 18:00 tot 21:00 uur
Heerlen (Open Universiteit, LEX)

Voor het tweede jaar op rij kwamen in het kader van het
samenwerkingsverband Charlemagne politici en bestuurders uit de regio’s
Parkstad, Aken en Duitstalig België en uit Vaals samen om met elkaar een
aantal grensoverschrijdende projecten te bespreken. In een aantal workshops
werd gesproken over thema’s als de grensinformatievoorziening, de huisvesting
van Akense studenten in Parkstad tengevolge van het woningtekort in Aken, en
de energieduurzaamheid van de regio. Uitgenodigd waren alle politici van de
betrokken partners.
Het Charlemagne Café is bedoeld als moment voor politici en bestuurders van
de deelnemende partijen in het Charlemagneverband, om zich enerzijds te
laten informeren over actuele ontwikkelingen, en anderzijds om hun inzichten
en ideeën over de regionale, grensoverschrijdende samenwerking in te
brengen.
De informele en interactieve setting blijkt een goed model om taal- en
communicatiedrempels te verlagen en zo een sfeer te creëren waarbij
‘politiekcollega’s’ van over de grens op een interactieve manier elkaar kunnen
leren kennen en met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Het is dan ook de
bedoeling dat dit model wordt voortgezet om de politiek periodiek te betrekken
bij de grensoverschrijdende samenwerking en het Charlemagne verband in het
bijzonder.
De workshops waren thematisch van opzet. De verschillende onderwerpen
werden met een korte presentatie ingeleid zodat vervolgens een inhoudelijke
discussie kon plaatsvinden.
Een korte terugkoppeling per workshop:
Thema Economie/ Arbeidsmarkt
De recente uitbreiding van de grensinformatiepunten wordt als een positieve
stap gezien in de doorontwikkeling van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt.
Daarnaast is er sterk de behoefte aan een pro-actieve bemiddeling van
vacatures/ werknemers/ stageplaatsen over de grens, om daarmee meer aan
de voorzijde te werken naar meer grenspendel. Hier kan een rol liggen voor
Charlemagne om de verantwoordelijke arbeidsmarktpartijen bij elkaar te
brengen. Een succesvol voorbeeld van samenwerking binnen het

Charlemagneverband is de uitbreiding van de Akense vacaturebeurs Nacht der
Unternehmen, waaraan dit jaar zes bedrijven uit de regio Parkstad deelnemen.
Het is wenselijk deze samenwerkingsactie ook met bedrijven uit DG België uit
te breiden. Met het oog op het tekort aan vakmensen worden verdere stappen
en grensoverschrijdende initiatieven toegejuicht.
Thema Duurzaamheid
De politici maakten tijdens de workshop kennis met het Akense
burgerserviceloket Altbau Plus en met het BIHTS-project in Heerlen. Om de
doelen van duurzame energie in de regio te bereiken is extra
grensoverschrijdende inspanning nodig. Daarbij moeten niet alleen particulieren
worden geadviseerd over energieduurzaamheid. Bij de renovatie van
complexen, zal er ook voor woningcorporaties bijvoorbeeld een gedegen
adviesstructuur moeten zijn.
Het is duidelijk dat er veel gebeurt maar dat een sterke grensoverschrijdende
samenhang binnen dit thema ontbreekt. Charlemagne zou hiertoe de
samenwerkingsmogelijkheden moeten inventariseren en stimuleren, en acties
en projecten moeten helpen ontplooien, die van de grensregio een toekomstige
experimenteerregio kunnen maken.
Thema Infrastructuur/ G8 Studentenhuisvesting Aken
Het is evident dat openbaar vervoer en de bereikbaarheid van de studieplek
een essentiële randvoorwaarde is in de woonkeuze van Akense studenten.
Daarnaast werden tijdens de workshop de notoire juridische en administratieve
grensknelpunten aangehaald als barrière voor Akense studenten om in de
(Nederlandse) regio Parkstad te gaan wonen, en de behoefte om deze punten
in samenwerking met de betreffende hogere overheden waarmogelijk aan te
pakken.
Verder werd gewezen op een praktische aanpak van het vraagstuk, vooral
zonder te veel bureaucratie, om Akense studenten een woonplek te kunnen
bieden. Op deze wijze is het bijvoorbeeld gemeente Vaals gelukt om de eerste
aanmeldingen van Akense studenten te krijgen voor woningen in Vaals.
Na de diverse workshops werd er plenair gesproken over de verdere rol van de
politiek in het Charlemagneverband en de grensoverschrijdende samenwerking,
en over de opzet van een politieke adviesraad binnen het Charlemagne
verband (conform overeenkomst tot de oprichting van het verband).
De aanwezige politici en bestuurders gaven aan het interactieve model van het
Charlemagne café te zien als een goede manier om betrokken te kunnen zijn bij

het Charlemagneverband. Verder werden enkele statements over de
organisatiestructuur van het Charlemagneverband gemaakt, die goed aansluit
bij de huidige agenda en begroting van het verband.
Tenslotte kaartte de moderator aan, dat het punt van de politieke betrokkenheid
tevens een aandachtspunt zal zijn in de uitwerking van de Ontwikkelingsvisie
van het Charlemagneverband, waarmee de Charlemagnepartners in
samenwerking met een extern bureau binnenkort aan de slag zullen gaan.
Hierbij worden te zijner tijd ook de politieke gremia proactief betrokken.
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