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De EUREGIO is een Nederlands-Duitse Gemeenschappelijke regeling met een speciale binationale 

structuur. Deze zorgt ervoor dat de belangen van de Nederlandse en Duitse leden gelijk 

vertegenwoordigd zijn. 

 

 

 

 

EUREGIO werd in 1985 opgericht vanwege de noodsituatie in grensoverschrijdende territoriale 

ontwikkeling. Op dat moment konden ze niet profiteren van de sociaaleconomische 

ontwikkeling in de rest van het land. Pas sinds ze actief werden en samenwerkten, hebben ze 

hun positie kunnen verbeteren. In het begin concentreerden ze zich uitsluitend op eenvoudige 

en politieke taken, evenals het bekendmaken van de burgers via verschillende evenementen of 

het creëren van fietspaden. In het begin van de jaren zeventig werden veel 

grensoverschrijdende activiteiten georganiseerd door het EUREGIO-Mozer-programma. Dit 

programma werd begonnen door Alfred Mozer (1905-1979), de eerste voorzitter, die een 

gepassioneerd voorstander was van het Europese idee. Hij was ervan overtuigd dat mensen 

elkaar eerst moeten leren kennen om samen te kunnen werken. Daarom steunde hij de 

grensoverschrijdende communicatie tussen de individuele burgers. 

 

EUREGIO 

Geschiedenis 



 

Het EUREGIO-gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 13.000 

km². In dit gebied wonen ongeveer 3,4 miljoen mensen. Twee 

derde van het gebied en de bevolking behoort tot Duitsland en een 

derde tot het Nederlandse grondgebied. In totaal behoren 129 

steden, gemeenten en (landelijke) districten tot EUREGIO. Van 

deze 129 lidgemeenten zijn er 104 van Duitse zijde en 25 van 

Nederlandse zijde. Het hoofdkantoor van EUREGIO is gevestigd in 

Gronau / Enschede. 

 

Het EURGIO-Gebied 



EUREGIO werkt eraan om ervoor te zorgen dat barrières die verband 

houden met de grens kunnen worden opgeheven en ondersteunt de 

gemeenschappen en de "grensbewoners" in hun organisatie om te 

profiteren van de voordelen van de grenssituatie. Ter bevordering van de 

samenwerking streven zij drie terreinen na, 1. Duurzame Ruimlijke 

Ontwikkeling, 2. Economie en 3. Maatschappelijke Ontwikkeling. 

EUREGIO treed op als zender in het proces en combineert daarmee ook 

verschillende activiteiten. 

Op volgende terreinen actief:  

1. Sociaal-economische ontwikkeling 

2. Advies aan grensgangers 

3. Tussengemeentelijke samenwerking 

4. Interregionale samenwerking 

Voert volgende taken uit: 

1. Vorming van netwerken – duurzaam bijeen brengen van mensen 

2. Bevordering van grensoverschrijdende activiteiten en projecten 

3. Interregionale samenwerking met andere (grens-)regio´s 

4. Ontsluiten van subsidie voor grensoverschrijdende activiteiten en 

projecten 

Taken



 

EUREGIO heeft zich ten doel gesteld de samenwerking tussen 

Nederland en Duitsland te versterken en te vereenvoudigen. 

Om dit te doen, dient u als bemiddelaar tussen de twee 

landen. Ze willen dat de sterke subregio's samen groeien tot 

een voorzieningsgebied dat de economische positie en 

levenskwaliteit van de mensen en de integratie van het gebied 

aanzienlijk verbetert. Bovendien is EUREGIO ervan overtuigd 

dat ze een klein Europa zijn en dat Europese integratie door 

hun acties een duidelijk en direct positief effect zal hebben op 

het leven van de mensen die in de regio wonen. Ze volgen het 

motto "grensregio's vormen Europa" dat pleit voor Europese 

en regionale sociale, economische en territoriale cohesie.  

Doelstelling 


