
                         

EUREGIO: Postbus 6008, 7503 GA Enschede, Tel.: 053-4605151 
E-mail: j.oostenbrink@euregio.nl, website: www.euregio.nl 

 

 

EUREGIO, grensoverschrijdende samenwerking sinds 1958 

- gemeentelijk samenwerkingsverband (zie kaartje) 

- Vechtdalgemeenten, Regio Twente, Regio Achterhoek, Münsterland, Grafschaft 

Bentheim en Osnabrücker Land 

 

EUREGIO 

• netwerk: politiek, bestuurlijk naar provincies en ministeries, NL en D 

• subsidie-programmamanagement (INTERREG, EFRO) 

• burgeradvisering (werknemers, ondernemers en studenten / scholieren) 

• projecten: grensoverschrijdende samenwerking versterking, gericht op 

doelgroepen (bedrijven, toerisme-branche, universiteiten, studenten etc.) 

• Mozersubsidies voor sociaal-culturele samenwerking en uitwisselingen 

 

Bijdrage gemeente Dalfsen aan EUREGIO: ongeveer € 9.500 per jaar. 

 

Voor Dalfsen algemeen 

- versterking grensoverschrijdend toerisme  

- toename bezoekers uit Duitsland / actieve marketing in buurland  

- samenwerking NL en D Vechtdalgemeenten, van Dalfsen tot Nordhorn en verder 

- grensoverschrijdend politiek-bestuurlijk netwerk 

- provinciegrens- en landsgrensoverschrijdende politieke fracties binnen EUREGIO 

- informatie- en ervaringsuitwisseling tussen gemeenten 

- realiseren van “Europa van alledag” 

 

Concreet voor Dalfsen 

- project Kunstroute Vechtdal, INTERREG-IIA 

- toerismeprojecten INTERREG-IIIA, € 6,6 miljoen (www.grenzerlebnisse.de en 

www.urlaubfuerkinder.de) 

- project Vechtdalstrategie, INTERREG IV A, € 200.000 

- project Toerisme Marketing Grensregio, INTERREG IV A, € 4,9 miljoen 

- Mozer-subsidies: o.a. Jumelage € 500, “Kunst om Dalfsen, vlotten op de Vecht”  

€ 400 en “Stedenpartnerschap Dalfsen – Hörstel” € 5.000 

- directe toegang tot EUREGIO-netwerk, voordeel van toegang tot Euregionale 

werkgroepen, dagelijks bestuur en EUREGIO-raad 

 

Resultaten van NL-D projecten 

- toename van het aantal bezoekers (van 2001 tot 2006 met 55%) 

- overnachtingen uit het buurland (van 2001 tot 2006 met 31%) 

- toename van het dagtoerisme 

- mede-financiering private sector met stijgend aantal deelnemende bedrijven 

- toename van het duurzame karakter van de producten 

 

Conclusie 

- lidmaatschap EUREGIO loont! 

- voordelen grensoverschrijdende samenwerking zijn niet alleen euro’s! 

- bijdrage aan Europa van morgen! 

 

Ik wens u veel wijsheid en inzicht inzake uw besluitvorming en hoop op een voortzetting 

van het EUREGIO-lidmaatschap van de gemeente Dalfsen! 

 

 

Dalfsen / Enschede / Gronau, 13 oktober 2010, Jan Oostenbrink, adj. direct.-bestuurder  


