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Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Reiner Bones vraagt de aanwezigen om een kort moment van stilte wegens het overlijden
van het Bocholtse raads- en commissielid de heer dr. Heinrich Rehker.
Aansluitend ontvangt raadslid Freek Diersen felicitaties voor het ontvangen van de EUREGIOnale
‘People-to-People-prijs’. De prijs werd op 20 januari 2017 aan hem uitgereikt vanwege zijn jarenlange
grensoverschrijdende inzet, onder andere in Dinxperlo en Suderwick.
De voorzitter opent vervolgens de vergadering en stelt de agenda vast.

1. Stand van zaken rondom netwerk Grenzhoppers
Mevrouw Jule Wanders, hoofd van het ‘Fachbereich Kultur und Bildung’ van de Stadt Bocholt en de
heer Tom Lamers, beleidsmedewerker bij de gemeente Aalten bespreken de recente activiteiten van
het netwerk ‘Grenzhoppers’.

Inmiddels zijn ongeveer 60 personen uit 11 gemeenten, culturele instellingen en ondernemingen bij
het netwerk aangesloten. Zij treffen elkaar periodiek in werkgroepen die zijn onderverdeeld per thema:
toerisme, economie, cultuur & onderwijs en sport & gezondheid. Ook vinden er plenaire bijeenkomsten
plaats waarvoor alle deelnemers worden uitgenodigd. Zo heeft op 24 november 2016 een
teambuildingsactiviteit plaatsgevonden en is het lied ‘Grenzenlos voran’ opgenomen. De
eerstvolgende bijeenkomsten van de themagroepen vinden plaats in februari, gevolgd door een
netwerkbijeenkomst op 22 maart 2017 in het Herding-gebouw in Bocholt
Het doel van de Grenzhoppers is het versterken van de euregionale samenwerking in de grensregio
Achterhoek-Borken, het coördineren van activiteiten en het beter ontsluiten van kennis.

2. Presentatie project ‘Leonardo da Vinci-Innovation’
Mevrouw Jule Wanders stelt het project ‘Leonardo da Vinci-Innovation’ voor. Met het project dient een
impuls te worden gegeven aan Smart Industry / Industrie 4.0 en wordt bijgedragen aan de
innovatiekracht in de regio.
Kinderen, jongeren en jongvolwassenen maken binnen het project kennis met verschillende vormen
van techniek(-onderwijs) en de mogelijkheden die onderwijsinstellingen op dit moment bieden. Hierto
wordt een reeks aan grensoverschrijdende activiteiten in 2019 georganiseerd met als afsluitend
hoogtepunt een tentoonstelling over Leonardo da Vinci, wiens vijfhonderdste sterfdag in 2019 wordt
herdacht.
Leadpartner van het project is het Graafschap College. Zij trekken samen op met o.a. de Westfälische
Hochschule (Campus Bocholt), ICER, de gemeente Oude IJsselstreek en Stadt Bocholt. In komende
bijeenkomsten van de Internationale Adviescommissie zal mevrouw Wanders verdere informatie
geven.

3. Terugblik op grensoverschrijdende activiteiten in 2016
Mevrouw Petra Taubach en de heer Tom Lamers informeren de commissieleden over verschillende
grensoverschrijdende activiteiten die in 2016 hebben plaatsgevonden. Hoewel het overzicht
voornamelijk activiteiten tussen de gemeente Aalten en Stadt Bocholt omvat, benadrukt mevrouw
Taubach dat in veel projecten en activiteiten inmiddels gezamenlijk door meerdere grensgemeenten
wordt opgetrokken. Een overzicht van deze activiteiten is als bijlage aan dit verslag toegevoegd.

4. Diversen & Mededelingen


Kinderopvang Suderwick
De voorzitter meldt dat hij contact heeft gehad met het hoofd van het ‘Fachbereich Jugend,
Familie, Schule und Sport’ van de Stadt Bocholt over de mogelijkheden voor
grensoverschrijdende kinderopvang. De juridische grenzen die het Nederlandse en Duitse
recht bevatten, laten weinig hiervoor mogelijkheden toe, aldus de voorzitter.
De heer Freek Diersen verwijst aansluitend naar een project van de EUREGIO dat actueel in
voorbereiding is en over soortgelijke problematiek gaat. Hij zegt toe de problematiek in
Suderwick in de vergadering van de Commissie Mozer te beleggen en de mogelijkheden voor
een plaatselijk pilotproject te onderzoeken.



Wegdekschade L 505 – Winterswijker Straße Bocholt – Burlo – Nederlandse grens
De voorzitter meldt dat hij via de Stadt Bocholt contact heeft opgenomen met de
‘Regionalniederlassung Münsterland von Straßen NRW – Landesbetrieb Straßenbau
Nordrhein-Westfalen’. Dit vanwege de slechte staat waarin het betreffende stuk weg (L 505)
zich bevindt. De voorzitter heeft een toezegging ontvangen dat er in de komende jaren

aandacht zal zijn voor reparatie van de wegdekschade, echter is geen exact tijdsbestek
genoemd.


Grenssteenwandelingen
De grenssteenwandelingen die in het kader van het project ‘250 Jaar Grens’ zijn opgezet,
worden in 2017 voortgezet. De voorgaande wandelingen mogen een groot succes worden
genoemd vanwege de vele honderden wandelaars die deelnamen. De voorzitter bedankt alle
initiatiefnemers dan ook voor hun tot dusver getoonde inzet.



Regiovervoer Zoov
De voorzitter deelt mee dat er tijdens de volgende vergadering van de commissie aandacht
zal worden besteed aan regionaal vervoer in en vanuit de gemeente Aalten en Stadt Bocholt.



INTERREG V A ‘PREpare’
Op dinsdag 14 maart 2017 zal de heer Cees Schenkeveld, projectleider van het project
‘PREpare’ een presentatie geven aan de raad van de gemeente Aalten over
grensoverschrijdend ambulancevervoer. De presentatie start om 19.30 uur en vindt plaats in
het vernieuwde raadhuis van de gemeente Aalten. De commissieleden zijn van harte
uitgenodigd.

5. Mogelijkheid tot inspreken door inwoners en overige belanghebbenden


Project ‘Aa-Fähre’
De voorzitter van Heimatverein Suderwick, de heer Johannes Hoven, vraagt aandacht voor
het voor het project ‘Aa-Fähre’ dat in de behoefte van een oversteek van de Aa-Strang ter
hoogte van de Brüggenhütte kan voorzien. Hij verzoekt om het organiseren van een overleg
tussen de coördinatoren van LEADER Achterhoek, LEADER Bocholter Aa en betrokken vanuit
Nederlandse en Duitse kant. Mevrouw Petra Taubach meldt dat er contact zal worden
opgenomen met de heer Alexander Jägers, coördinator van LEADER Bocholter Aa.



Grensoverschrijdend openbaar vervoer
De heer Rene Coveen van Rover Gelderland presenteert de mogelijkheden voor
grensoverschrijdend openbaar vervoer in de grensregio Achterhoek-Borken. In het bijzonder
gaat hij in op het feit dat de Stadtbus vanuit Bocholt op dit moment slechts tot de grens rijdt en
er nog 3 kilometer tot het treinstation van Aalten ontbreekt. De voorzitter reageert dat het
thema reeds meerdere keren in de Internationale Adviescommissie besproken is. Hierbij is
vastgesteld dat er vraagtekens zijn bij de financiële haalbaarheid van een dergelijk
grensoverschrijdend traject. Desalniettemin wordt een aantal contactpersonen genoemd
waarmee de heer Coveen verder in gesprek kan. Immers blijft grensoverschrijdende mobiliteit
een urgent thema in de grensregio Achterhoek-Borken.

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 20.00 uur.

