8. Berkelkonferenz am 08.05.2019 – Niederländische Version

Geachte mevrouw de functionaris Feller,
geachte mevrouw Antoinet van Helvoirt-Looman,
geachte meneer Markink,
geachte meneer Gerritsen,
geachte collega‘s,
met name de burgemeester van de gemeente Berkelland, meneer Joost
van Ostrum,
vrienden en vriendinnen van de Berkel,
geachte dames en heren!
Voor de achtste keer komen de aanwonenden van de Berkel,
vertegenwoordigers van de openbare instellingen en vrienden en
vriendinnen van de Berkel samen voor de gezamenlijke
Berkelconferentie van de Stichting 3e Berkelcompagnie.
Naast de activiteiten van de 3e Berkelcompagnie is er momenteel een
INTERREG project genaamd “berkeln”. De stad Stadtlohn is leadpartner
binnen dit INTERREG project en daarom heet ik u van harte welkom in
zowel mijn functie als secretaris van de 3e Berkelcompagnie als in mijn
functie als burgemeester van de stad Stadtlohn.
De belangstelling voor de Berkel is al sinds jaren groot en de 3e
Berkelcompagnie, de voorzitter meneer Gerritsen heeft hier al op
gewezen, heeft continu projecten geïnitieerd en ideeën ontwikkeld om de
samenhang tussen de aanwonende gemeenten van de Berkel aan zowel
de Duitse als de Nederlandse zijde te bevorderen.
Om dit nog verder te intensiveren en ook ideeën uit eerdere projecten,
bijvoorbeeld van de regionale 2016 projecten, niet verloren te laten gaan,
hebben wij een INTERREG aanvraag “berkeln” bij de EUREGIO gesteld.
Het doel is, om op lange termijn, duurzame structuren in de regio Berkel
voor de doelgroepen natuur, water, onderwijs, sport en toerisme te
creëren. Grensoverschrijdende samenwerking op deze verschillende
niveaus is bedoeld om gedeelde identiteit en identificatie met de DuitsNederlands Berkel te versterken.
Ik ben heel blij dat wij met de gemeenten Zutphen, Lochem en
Berkelland aan de Nederlandse kant evenals Billerbeck, Coesfeld,
Gescher, Stadtlohn en Vreden aan de Duitse kant en met de

Waterschap Rijn en Ijssel gezamenlijk aan de realisatie van deze doelen
gaan werken.
Meteen zal het projectbureau PROJAEGT dit INTERREG project verder
toelichten.
Of de 3e Berkelcompagnie of het INTERREG project “berkeln” – er is
altijd hetzelfde doel: de verbetering van de grensoverschrijdende
samenwerking, om de opbouw van netwerken en arbeidsstructuren zoals
langdurige organisatiestructuren.
Ik hoop dat de huidige 8e Berkelconferentie bijdraagt aan het bevorderen
van de integrale ontwikkeling in de regio Berkel en hier in een
hanteerbaar kader aan het “Huis Europa” meewerkt.
Ik wens de 8e Berkelconferentie een goed verloop en een succesvol
netwerk.

Helmut Könning
Burgemeester

